
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми “Менеджмент” 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності 073 Менеджмент  

Галузь знань  07 Управління та адміністрування  

 

1. Назва освітньої компоненти  Управлінські рішення в процесі українського державотворення  
                                                                       (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна  

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  24  48 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. PR-технології та зв'язки з громадськістю 

2. Менеджмент і адміністрування  

3. Теорія менеджменту 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Стратегічне управління  

2. Державне та регіональне управління  

3. Моделювання управлінських рішень 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати/Вміти 

ЗК1. Здатність реалізувати суспільства, усвідомлювати (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Використовувати основний компонент сучасної методології управління 

2. Аналізувати  закономірності прийняття управлінських рішень українського державотворення 

3. Вміти приймати управлінські рішення 

4. Розуміти процеси та принципи еволюції державотворення 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  

Вид 

заняття 
Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Теоретичні проблеми державно-управлінських рішень в українському державотворенні 

 

Лекція 1 

Тема 1. Державно-

управлінські рішення в 

українському 

державотворенні. 

Знати сутність державно-

управлінських рішеннь в 

Українському 

державотворенні 

 

   

Лекція 2 

Тема 2. Основа теорій 

державно-управлінських 

рішень. Розвиток теорії 

управлінської діяльності 

в контексті державно-

управлінських рішень 

Знати основні підходи в 

сучасній управлінській 

діяльності; теорії, концепції 

та ідеї щодо прийняття 

управлінських рішень  

   

    Лекція 3 

Тема 3 Державотворчі 

рішення в системі 

державного управління. 

Організація контролю 

державно-управлінських 

рішень. 

Знати специфіку  

державотворчих рішеннь в 

системі державного 

управління; організацію 

контролю державно–

управлінських рішень. 

   

Лекція 4 

Тема 4. Напрямки 

прийняття державно-

управлінських рішень. 

Знати напрямки прийняття 

державно-управлінських 

рішень. 

   

Лекція 5 
Тема 5. Керівник у 

процесах прийняття 

Знати роль керівних ланок у 

процесах прийняття 
   



 3 

державно-управлінських 

рішень 

державно-управлінських 

рішень 

 Семінар 1 Тема 1. Державно-

управлінські рішення в 

українському 

державотворенні. 

 Вміти  визначати  основні 

риси і види державно-

управлінських рішеннь 

  

Семінар 2 Тема 2. Основа теорій 

державно-управлінських 

рішень. Розвиток теорії 

управлінської діяльності 

в контексті державно-

управлінських рішень 

 Вміти здійснювати 

науково обґрунтованого 

управління. 

 

  

Семінар 3 Тема 3 Державотворчі 

рішення в системі 

державного управління. 

Організація контролю 

державно-управлінських 

рішень. 

 Вміти організовувати 

контроль державно-

управлінських рішень 

 

  

Семінар 4 Тема 4. Напрямки 

прийняття державно-

управлінських рішень. 

 Вміти організовувати  

аналітичне забезпечення 

прийняття державно-

управлінських рішень 

  

Семінар 5 Тема 5. Керівник у 

процесах прийняття 

державно-управлінських 

рішень 

 Вміти здійснити 

вдосконалення діяльності 

керівника в органах 

державної влади та 

управління України 

  

Розділ 2. Втілення державно-управлінських рішень в українському державотворенні 

 

Лекція 6 

Тема 6  Генезис 

українського 

державотворення від 

давнини до поч.  ХХ ст. 

Знати  особливості генези 

українського 

державотворення 

 

   

Лекція 7 

Тема 7.  Еволюція 

Української держави  в 

ХХ ст. 

Знати  особливості генези 

українського 

державотворення 
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Лекція 8 

Тема 8. Конституційні 

засади прийняття 

управлінських рішень. 

Знати конституційні засади 

прийняття управлінських 

рішень. 

 

   

 

Семінар 6 

Тема 6  Генезис 

українського 

державотворення від 

давнини до поч.  ХХ ст. 

 

Вміти робити 

порівняльний аналіз 

причинно-наслідкових 

зав'язків між 

управлінським рішенням 

та його історичним 

наслідком для держави 

  

Семінар 7 

Тема 7.  Еволюція 

Української держави  в 

ХХ ст. 

 

Вміти робити 

порівняльний аналіз 

причинно-наслідкових 

зав'язків між 

управлінським рішенням 

та його історичним 

наслідком для держави 

  

Семінар 8 

Тема 8. Конституційні 

засади прийняття 

управлінських рішень. 

 

Вміти розуміти основні 

принципи правових засад 

прийняття управлінських 

рішень 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Державно-

управлінські рішення в 

українському 

державотворенні. 

Тема 2. Основа теорій 

державно-управлінських 

рішень. Розвиток теорії 

управлінської діяльності 

в контексті державно-

управлінських рішень 

Тема 3 Державотворчі 

рішення в системі 

Знати сутність державно-

управлінських рішеннь в 

Українському 

державотворенні 

 

Знати основні підходи в 

сучасній управлінській 

діяльності; теорії, концепції 

та ідеї щодо прийняття 

управлінських рішень  

Знати специфіку  

державотворчих рішеннь в 

системі державного 

Вміти  визначати  основні 

риси і види державно-

управлінських рішеннь 

Вміти здійснювати 

науково обґрунтованого 

управління. 

 

Вміти організовувати 

контроль державно-

управлінських рішень 

 

Вміти організовувати  

аналітичне забезпечення 
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державного управління. 

Організація контролю 

державно-управлінських 

рішень. 

Тема 4. Напрямки 

прийняття державно-

управлінських рішень. 

Тема 5. Керівник у 

процесах прийняття 

державно-управлінських 

рішень 

Тема 6  Генезис 

українського 

державотворення від 

давнини до поч.  ХХ ст. 

Тема 7.  Еволюція 

Української держави  в 

ХХ ст. 

Тема 8. Конституційні 

засади прийняття 

управлінських рішень. 

управління; організацію 

контролю державно–

управлінських рішень. 

Знати напрямки прийняття 

державно-управлінських 

рішень. 

Знати роль керівних ланок у 

процесах прийняття 

державно-управлінських 

рішень 

Знати  особливості генези 

українського 

державотворення 

 

Знати  особливості генези 

українського 

державотворення 

 

Знати конституційні засади 

прийняття управлінських 

рішень. 

 

 

прийняття державно-

управлінських рішень 

Вміти здійснити 

вдосконалення діяльності 

керівника в органах 

державної влади та 

управління України 

Вміти робити 

порівняльний аналіз 

причинно-наслідкових 

зав'язків між 

управлінським рішенням 

та його історичним 

наслідком для держави 

Вміти робити 

порівняльний аналіз 

причинно-наслідкових 

зав'язків між 

управлінським рішенням 

та його історичним 

наслідком для держави 

Вміти розуміти основні 

принципи правових засад 

прийняття управлінських 

рішень 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення: Навчальний посібник / В.Д. Бакуменко. - К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с. 

2. Бакуменко В. Д. Державне управління : Курс лекцій / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний. – Івано-Франківськ, 2011. – 536 с. 

3. Малиновський В. Я. Державне управління : Навчальний посібник / В. Я. Малиновський. – К. : Атака, 2011. – 622 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Тести, контрольні роботи, залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальні аудиторії та лабораторії 
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