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А Н О Т А Ц І Я 
 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Формування адміністративних управлінських рішень» 

Перчеклій Марина Юріївна 

Актуальність теми. Прийняття управлінських рішень є основним 

продуктом адміністративної влади будь-якої держави. Ефективність 

прийняття управлінських рішень значною мірою залежить від особливостей 

процесу його формування. Динаміка зовнішнього середовища Національні 

організації зобов'язані постійно шукати нові технології формування 

управлінських рішень. Універсальний комплекс досліджень, реалізація 

результатів залежить від підвищення ефективності державного управління, 

передбачаючи вирішення широкого кола конкретних науково-практичних 

проблем. Проте є можливість забезпечити збалансований розвиток України 

підвищенням якості життя населення в області. 

Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та вироблення 

практичних пропозицій щодо підвищення ефективності процесу формування 

управлінських рішень в органі виконавчої влади. Мета роботи зумовлює 

необхідність постановки та вирішення низки завдань: 

 – визначити сутність механізму формування управлінських рішень в органі 

виконавчої влади;  

-дослідити нормативно-правову базу формування управлінських рішень в 

органі виконавчої влади;  

– узагальнити зарубіжний досвід формування управлінських рішень в органі 

виконавчої влади; 

 – охарактеризувати організаційне забезпечення формування управлінських 

рішень в досліджуваному органі виконавчої влади; 

 – здійснити аналіз технологій формування управлінських рішень в 

досліджуваному органі виконавчої влади;  

– провести оцінку ресурсного забезпечення формування управлінських 

рішень в досліджуваному органі виконавчої влади;  
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– запропонувати напрямки удосконалення організаційного забезпечення 

формування управлінських рішень в органі виконавчої влади;  

– розробити механізм впровадження інноваційних технологій формування 

управлінських рішень в органі виконавчої влади;  

– обґрунтувати рекомендації щодо інформатизації процесу формування 

управлінських рішень в органі виконавчої влади. 

Об’єктом дослідження є управлінська діяльність департаменту 

агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації.  

Предмет дослідження — механізм формування управлінських рішень в 

департаменті агропромислового розвитку Одеської обласної державної 

адміністрації.  

Методи дослідження. В роботі використано загальнонаукові методи (та 

спеціальні методи. Так, для дослідження нормативноправової бази 

формування управлінських рішень застосовано метод узагальнення. Для 

формування шляхів інформатизації формування управлінських рішень в 

органі виконавчої влади доцільно використати метод графічного зображення.  

Для написання роботи буде використано нормативно-правову базу, 

тематичні джерела, аналітичні та статистичні матеріали Одеського 

департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин. 

Ключові слова: управлінські рішення; технологія менеджменту; 

комунікації; управлінські ролі; функціональні обов’язки; управлінський 

цикл, прийняття рішення, мотивація, класичний підхід, адміністративний 

підхід, ірраціональний підхід. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 100 

стор.; таблиць –5; рисунків –11; літературних джерел –127.         
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SUMMARY 

Master’s qualification work on the topic: 

"Formation of administrative management decisions" 

Percheklii Marina Yuriyivna 

Relevance of the thesis topic. Management decisions are the main product of 

the administrative power of any state. The effectiveness of managerial decision-

making largely depends on the peculiarities of the process of its formation. 

Dynamics of the external environment National organizations are obliged to 

constantly look for new technologies for the formation of management decisions. 

Universal set of research, the implementation of results depends on improving the 

efficiency of public administration, providing solutions to a wide range of specific 

scientific and practical problems. However, it is possible to ensure the balanced 

development of Ukraine by improving the quality of life of the population in the 

region. 

The aim of the work is to generalize theoretical provisions and develop 

practical proposals to improve the efficiency of the process of forming 

management decisions in the executive branch. The purpose of the work 

necessitates the formulation and solution of a number of tasks: 

 - to determine the essence of the mechanism of formation of managerial decisions 

in the executive body; 

-investigate the regulatory framework for the formation of management decisions 

in the executive branch; 

- to generalize foreign experience in the formation of management decisions in the 

executive branch; 

 - to characterize the organizational support for the formation of management 

decisions in the studied executive body; 

 - to carry out the analysis of technologies of formation of administrative decisions 

in the investigated body of executive power; 

- to assess the resource provision of the formation of management decisions in the 

studied executive body; 
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- to suggest ways to improve the organizational support for the formation of 

management decisions in the executive branch; 

- to develop a mechanism for the introduction of innovative technologies for the 

formation of management decisions in the executive branch; 

- substantiate recommendations for informatization of the process of forming 

management decisions in the executive branch. 

The object of the study is the management activities of the Department of 

Agricultural Development of the Odessa Regional State Administration. 

The subject of the research is the mechanism of formation of managerial decisions 

in the department of agro-industrial development of the Odessa regional state 

administration. 

Research methods. General scientific methods (and special methods) are 

used in the work. Thus, the method of generalization is used to study the legal 

framework for the formation of managerial decisions. thematic sources, analytical 

and statistical materials of the Odessa Department of Agrarian Policy, Food and 

Land Relations. 

Keywords: management decisions; management technology; 

communications; managerial roles; functional responsibilities; management cycle, 

decision making, motivation, classical approach, administrative approach, 

irrational approach. 

Master's qualification work contains: the main part - 100 pages; tables -5; 

drawings -11; literary sources - 127. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Прийняття управлінських рішень є основним 

продуктом адміністративної влади будь-якої держави. Ефективність 

прийняття управлінських рішень значною мірою залежить від особливостей 

процесу його формування. Динаміка зовнішнього середовища Національні 

організації зобов'язані постійно шукати нові технології формування 

управлінських рішень. Універсальний комплекс досліджень, реалізація 

результатів залежить від підвищення ефективності державного управління, 

передбачаючи вирішення широкого кола конкретних науково-практичних 

проблем. Проте є можливість забезпечити збалансований розвиток України 

підвищенням якості життя населення в області. 

У формуванні управлінських рішень органів виконавчої влади 

менеджмент має використовувати нові методи. Необхідно не допустити 

загострення асиметрії регіонального розвитку, зменшити погіршення 

кількісно-якісних характеристик трудового потенціалу, збільшити міграцію 

працездатної робочої сили. Населення, індивідуальна політична структура 

використовує економічні, соціальні, культурні, духовні та інші відмінності 

між регіонами для активізації зусиль соціального та політичного 

протистояння. Тому проблема актуальна. Розвиток формує управлінські 

рішення. У роботі досліджено проблематику та особливості формування 

адміністративних управлінських рішень в  сучасному менеджменту. 

Доведено, що спосіб удосконалення процесу прийняття рішень сучасних 

організацій залежить від багатьох факторів, у тому числі від якості 

управлінських рішень. Дослідження виявило, що найважливішим резервом 

підвищення ефективності організації є підвищення якості прийняття рішень, 

що досягається за рахунок удосконалення процесу прийняття рішень та 

врахування певних правил і вимог.  

Багато концептуальних робіт багатьох вчених присвячені вивченню 

формування управлінського прийняття рішень. Особливо О. Амосов, В. 

Бакуменко, Г. Атаманчук, А. Васіна, А. Васильєв, А. Єршов, А. Мельник, Н. 
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Нижник, Ю. Тихомирова, Р. Фатхутдінов, В. Цвєткова, та інші. Однак, 

незважаючи на наукову цінність праць цих авторів, певні аспекти проблем, 

що формують управлінські рішення, все ж існують невирішенними. Тому 

подальші дослідження потребують теоретичних засад та технічних методів 

для формування сучасної системи прийняття управлінських рішень 

місцевими органами виконавчої влади. Це визначає актуальність теми 

роботи. 

Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та вироблення 

практичних пропозицій щодо підвищення ефективності процесу формування 

управлінських рішень в органі виконавчої влади. Мета роботи зумовлює 

необхідність постановки та вирішення низки завдань: 

 – визначити сутність механізму формування управлінських рішень в органі 

виконавчої влади;  

-дослідити нормативно-правову базу формування управлінських рішень в 

органі виконавчої влади;  

– узагальнити зарубіжний досвід формування управлінських рішень в органі 

виконавчої влади; 

 – охарактеризувати організаційне забезпечення формування управлінських 

рішень в досліджуваному органі виконавчої влади; 

 – здійснити аналіз технологій формування управлінських рішень в 

досліджуваному органі виконавчої влади;  

– провести оцінку ресурсного забезпечення формування управлінських 

рішень в досліджуваному органі виконавчої влади;  

– запропонувати напрямки удосконалення організаційного забезпечення 

формування управлінських рішень в органі виконавчої влади;  

– розробити механізм впровадження інноваційних технологій формування 

управлінських рішень в органі виконавчої влади;  

– обґрунтувати рекомендації щодо інформатизації процесу формування 

управлінських рішень в органі виконавчої влади. 

Об’єктом дослідження є управлінська діяльність департаменту 
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агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації.  

Предмет дослідження — механізм формування управлінських рішень 

в департаменті агропромислового розвитку Одеської обласної державної 

адміністрації.  

Методи дослідження. В роботі використано загальнонаукові методи  

та спеціальні методи. Так, для дослідження нормативноправової бази 

формування управлінських рішень застосовано метод узагальнення. Для 

формування шляхів інформатизації формування управлінських рішень в 

органі виконавчої влади доцільно використати метод графічного зображення. 

Для написання роботи буде використано нормативно-правову базу, тематичні 

джерела, аналітичні та статистичні матеріали Одеського департаменту 

аграрної політики, продовольства та земельних відносин. 

Структура магістерської роботи. Проведене дослідження зумовило 

структуру роботи: вступ, три розділи, висновок, загальний обсяг яких складає 

112 сторінок, у тому числі кількість сторінок основного тексту – 100 . Список 

використаних джерел містить 127 пунктів.       
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ВИСНОВКИ 

 

Прийняття управлінських рішень є одним із кількох можливих 

варіантів. Іншими словами, це модель, яка включає безліч варіантів і 

можливість вибрати з них найкращий варіант. Відсутність вибору ускладнює 

процес прийняття рішень. Ця ситуація означає, що рішення було прийнято 

кимось іншим або воно вийшло з-під контролю. Усі управлінські рішення 

покликані допомогти досягти організаційних цілей і знайти найкращий вихід 

із конкретної ситуації. Якщо рішення приймається відповідальною особою 

або особою, відповідальною за його прийняття та прийняття для виконання 

службових обов'язків, рішення вважається організаційним. При виконанні 

будь-якої управлінської функції керівникам зазвичай доводиться вирішувати 

подібні проблеми, загальні для всіх організацій, причому ці проблеми 

відрізняються лише характером конкретної організації. Прийняття 

управлінських рішень є однією з найвідповідальніших робіт для керівників. 

Якість прийняття рішень визначає весь процес управління та кінцевий 

результат виробничої діяльності будь-якого підприємства. Це накладає на 

керівників і керівників велику відповідальність за прийняття рішень. Тому 

цій роботі необхідно приділити особливу увагу. Прийняття рішень вимагає 

часу, щоб сформулювати, продемонструвати й вибрати з багатьох 

альтернатив і сам процес прийняття рішень. Тому керівництву компанії 

необхідно самостійно регулювати свій час, не відволікатися на менш важливі 

питання, а вирішувати проблеми безпосередньо на своєму рівні. 

Орган, що приймає рішення, визначає сферу діяльності конкретного 

керівника для прийняття відповідних рішень. Усі менеджери мають певні 

повноваження приймати рішення, але кожен з них або їх відповідні команди 

можуть приймати лише конкретні рішення. Тільки лінійний керівник має 

повноваження приймати загальні рішення. 

Влада є характеристикою кордонів між групами менеджерів у 

прийнятті рішень. Наприклад, керівники магазинів не можуть приймати 
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рішення, які можуть приймати тільки корпоративні директори на основі своїх 

посадових обов’язків. 

Обов'язок — це здатність об'єктивно розуміти необхідність прийняття 

рішень, виходячи з поточної ситуації. Якщо цього вимагає ситуація, від 

керівника вимагається прийняти неминуче рішення. Компетентність 

характеризує здатність керівника приймати кваліфіковані та обґрунтовані 

рішення на основі реальних умов. Відповідальність постає як покладений на 

когось або взятий на себе обов'язок відповідати за конкретну ділянку роботи, 

справу, вчинки; показує, які санкції можна застосовувати стосовно 

менеджера в разі прийняття ним невдалого рішення. 

Позбутися від цієї ситуації можна в різний час, різними способами та з 

використанням більшої чи меншої кількості ресурсів. Усі ці аспекти 

необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень. Тому прийняття 

управлінських рішень є сукупним результатом творчого процесу головного 

органу та дій цільової групи управління для вирішення конкретної ситуації, 

пов’язаної з функцією системи. 

У роботі науково та системно продемонстровано прийняття 

управлінських рішень у системі державного управління та умови розвитку 

механізму реалізації. Результати дослідження дозволяють зробити наступні 

науково-прикладні висновки: 

1. Факти довели, що в міру інтеграції країн у глобальні мирні 

відносини механізми прийняття рішень стали дуже важливими 

інструментами боротьби з усіма цими змінами. Зрештою, змінився механізм 

управління та процес прийняття рішень, а також державна форма як система, 

організаційна форма спільного проживання людей. 

2. Положення теорії державного управління отримали подальший 

розвиток у розвитку сучасних принципів управління, таких як: прихильність 

до дій та змін; підпорядкованість сучасних управлінських організацій, що 

характеризується децентралізацією та відносною свободою всіх ланок, т.к. а 

також з боку державного управління Особливість процесу переходу до 
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державного управління. 

3. Удосконалено загальну класифікаційну схему прийняття рішень 

державного управління з урахуванням можливості застосування різних її 

форм у всіх сферах державного управління. 

4. Визначено головне завдання зарубіжної наукової школи 

удосконалити державно-управлінське прийняття рішень, що значно змінило 

спосіб його прийняття та реалізації, тобто мінімізувати вплив інституційних 

методів на цей процес. У зв’язку з цим доцільно використовувати широкий 

спектр наукових методів та програм прийняття управлінських рішень, 

заснованих на принципах своєчасності та адаптивності. 

5. Для покращення організації та забезпечення якості інформації 

державно-управлінського прийняття рішень, його суть полягає у своєчасному 

розпізнаванні та аналізі проблем для визначення причини проблеми, 

зменшенні витрат робочого часу на прийняття непотрібних рішень, 

підготовці державних службовців та сприяння успіху,  складності  

кваліфікації та питань, участь у початковій стадії прийняття рішень 

працівниками, пов'язаних із цим, визначення організаційної структури 

суб'єкта управління, формування посадових інструкцій для працівників 

державного управління. 

6. Процес економіко-математичного моделювання як інструмент 

підтримки прийняття державно-управлінських рішень, що забезпечує 

вирішення наступних управлінських завдань: прогнозування ключових 

макроекономічних показників, формулювання та оцінка планів економічного 

розвитку, моделювання впливу економічних порушень, оподаткування та 

бюджетування.. 

7. Розроблено рекомендації щодо подальшого формулювання 

ключових показників ефективності, які використовуються при прийнятті 

рішень, а також вимоги до показників діяльності, які використовуються 

державними службовцями для оцінки альтернативних дій. Як наслідок, 

найпоширенішими шкалами стали порядкові та метричні шкали, серед яких 
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виокремили номінальні шкали, порядкові шкали, інтервальні шкали, шкали 

відношень, абсолютні шкали. 

8. Науково-методичні методи, що створюють умови для формування та 

впровадження механізмів прийняття державно-управлінських рішень, 

дозволяють виявити проблемні ситуації, визначити показники оцінки якості 

прийняття державно-управлінських рішень, довести, що процес збирання та 

узагальнення є обґрунтованим. 
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