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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ 
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У статті здійснено характеристику організації прийняття управлінських рішень в сфері публічної служби. Визначено, що 

роль важливої вимоги для управлінських рішень відводять повноваженню (владності) рішень, що виявляється у суворому 

дотриманні суб'єктом управлінської діяльності тих свобод і повноважень, що надаються для них владною управлінською 

верхівкою. Аналіз створення профкомпетентності держслужбовців у системі ухвалення рішень управлінського характеру 

свідчить про закладання в них певних соціально-психологічних феноменів. З’ясновано, що державна служба має коло 

суб’єктів управління: держоргани із їхніми структурними підрозділами та посадовці, у чиїх повноваженнях є управління 

системою держслужби і в компетенцію яких входить планувати, забезпечувати, реалізовувати, контролювати те, як 

виконуються відповідні державні функції і завдання, а також розвивати даний інститут.  
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Постановка проблеми. Незбалансованість 

свобод і відповідальності усіх органів, усіх 

ланок і усіх управлінських рівнів є постійною 

проблемою, пов'язаною з неминучою появою 

нових завдань розвитку і з відстаючою від них 

системою, що передбачає регламентацію і регу-

лювання. Аналіз створення профкомпетентності 

держслужбовців у системі ухвалення рішень 

управлінського характеру свідчить про закла-

дання в них певних соціально-психологічних 

феноменів, що на сьогодні є вкрай актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питаннями суб’єктів прийняття управлінських 

рішень в сфері публічної служби займалися 

такі науковці, як: ВасилевськаТ.Е., Волкова 

В.Н., Карагодін О.В., Орлів М.С., Приймак 

В.М., Руда О.З., Соболь М.П., Чопенко А.В. та 

інші. Проте, дане питання є актуальним на 

сучасному етапі суспільного розвитку, що 

зумовило вибір теми даної статті. 

Мета статті – здійснити характеристику 

організації прийняття управлінських рішень в 

сфері публічної служби. 

Основні результати дослідження. Існує 

кілька методів ухвалення управлінських рі-

шень: індивідуальний та груповий. Індивіду-

альні рішення ухвалюються одноособово, 

незважаючи на те, чи суб’єкт їх прийняття діє 

відповідно до власних поглядів чи чужих. 

Метод прийняття групових рішень ґрунтується 

на більшому обсязі інформації, дає змогу 

розглянути усі перспективи та альтернативи та 

забезпечує засоби для можливості ухвалення та 

реалізації рішення. У ситуаціях для вирішення 

простих питань прийняття індивідуальних 

рішень буде ефективнішим. Прийняття 

групових рішень краще в ситуаціях, коли 

необхідно глибоко проаналізувати ситуацію, 

розглянути кілька варіантів альтернатив [4]. 

Відмінністю рішень державно-управлінського 

характеру від решти є державно-владний ха-

рактер відносин його суб’єктів. Інакше кажучи, 

суб’єктними відносинами передбачається, що 

одна із сторін так чи інакше буде державою. У 

зв’язку з тим, що в такому разі спостерігається 

наявність соціального інтересу, ці рішення важ-

ко піддаються будь-якій матеріальній оцінці. 

Рішення державно-управлінського характеру – 

невід’ємна складова ланцюга держави – дер-

жавної влади – держуправління – державно-

управлінських відносин – державно-управлін-

ських рішень – державно-управлінських дій – 

суспільства. 

Сфера державної служби спирається на 

систему своєчасного прийняття та реалізації 

управлінських рішень. Суб’єкти прийняття та 

реалізації управлінських рішень несуть велику 

відповідальність тому, що результат від впро-

вадження в життя рішення має значення для 

всього суспільства. За таких умов важливим 

фактором стає довіра громадян до компетент-

ності, професіоналізму та відповідальності дер-

жавних службовців. У даному контексті систе-

ма прийняття управлінських рішень має функ-

ціонувати на тлі етичних засад. Довіра грома-

дян до органів державної влади здебільшого 

залежить від рівня розвитку професійної етики 

державних службовців, зокрема під час 

прийняття управлінських рішень [5]. 



Альманах науки 

 

8 

Державні рішення розробляються, прийма-

ються і виконуються у встановленому порядку 

відповідними правомочними суб'єктами: держав-

ними органами і посадовими особами. Юриди-

чне волевиявлення управлінського суб'єкта 

державної влади передбачає настання певних 

наслідків. Звідси прийняття і виконання дер-

жавних рішень породжують правові наслідки 

або умови, необхідні для виникнення таких 

наслідків. Прийняття державних рішень є одно-

часно правом і обов'язком державних органів і 

посадових осіб, і разом з тим передбачає відпо-

відальність не тільки за їх прийняття і вико-

нання, але також і за наступаючі в результаті 

наслідки. На цих підставах державні рішення 

набувають офіційні форми вираження [2]. 

Рішення ефективне, якщо воно повноважне 

та владне, тобто випливає із обсягу тих повно-

важень, якими наділений суб’єкт управління. 

Дотримання цієї вимоги надає рішенню сили, 

яка здатна впливати на суб’єкт управління і за 

потреби застосовувати примус у вигляді різних 

санкцій. Рішення можна вважати ефективним, 

якщо суб’єкт прийняття є компетентним та ви-

соко професіональним, тобто відповідно є тією 

особою (або органом), котра має право прийма-

ти саме такі рішення. У тих випадках, коли 

збільшуються функції нижчестоящих органів, 

компетентність рішень різко знижується [4].  

Ефективні рішення за збереження своєї 

загальної цілеспрямованості розрізняються гнуч-

кістю, співвіднесені із суб’єктивними особливос-

тями виконавців і не нав’язують їм надмірно 

суворих рамок поведінки. У загальних випадках 

найефективнішими є рішення, що залишають 

простір для виявлення ініціативи і творчості під-

леглих. Такі рішення сприймаються виконавця-

ми як вияв довіри до них. Проте під час оцінки 

такої вимоги завжди слід виходити із конкретної 

ситуації, що склалася, та суб’єктивних якостей 

виконавців [4]. 

На процес прийняття управлінських рішень 

впливають людські відносини і свідомість 

суб'єкта управління. У рамках соціологічного 

підходу існують 3 основні групи теорій, що 

описують прийняття управлінських рішень [3]: 

1) теорія політичної взаємодії – вивчає 

процес прийняття управлінських рішень з 

погляду балансу сил та інтересів різних груп 

усередині колективу організації і в зовнішньо-

му середовищі. При цьому управлінське рішен-

ня розглядається, насамперед, як політичний 

крок, спрямований на зміцнення позиції 

визначеної групи. Особлива увага приділяється 

впливу референтних груп, розподілу ролей і 

статусів у групах, логіці формування блоків і 

коаліцій; 

2) теорія колективного навчання – підкрес-

лює, що складність і динамічний характер вну-

трішнього і зовнішнього середовищ організації 

у поєднанні із браком інформації і досвіду 

перетворюють процес прийняття рішень у про-

цес безупинного навчання для керівника і ко-

лективу. Тому чіткої межі між ухваленням 

управлінського рішення і його реалізацією не 

існує: обидва процеси взаємозалежні і 

взаємообумовлені; 

3) теорія корпоративної культури – вказує на 

те, що основою для будь-якого управлінського 

рішення є сукупність загальних для всіх співро-

бітників переконань і відносин. При цьому при-

йнято виділяти 3 рівні корпоративної культури: 

поверхневий (корпоративна символіка), серед-

ній (переконання, відносини, правила, норми) і 

глибинний (цінності). Глибинні цінності відіг-

рають важливу роль при прийнятті стратегіч-

них рішень, тобто виборі стратегій. Правила і 

норми важливі при виборі тактичних заходів 

для реалізації стратегій. 

Механізм прийняття рішень ґрунтується на 

інтуїції, судженні й раціональності [1]. Так, 

суб’єктам управлінської діяльності, (зокрема, 

виконавчими органами місцевої влади), прита-

манне орієнтування на інтуїцію, при цьому 

вони стають заручниками випадку, і зважаючи 

на статистику, їх шанс на правильний вибір не 

дуже високий. Основою рішень, що засновані 

на твердженнях, є синтез знань й осмисленого 

досвіду. Керуючись здоровим глуздом і спира-

ючись на нього, з поправкою на актуальність 

ситуації, обирають варіант, що характеризу-

ється найбільшим успіхом при таких же 

обставинах, як у минулому. Рішення, що 

спираються на методи аналізу економіки, 

обґрунтування і оптимізацію, приймають для 

управління, що має стратегічний й тактичний 

характер і при цьому вони раціональні. 

Висновки та пропозиції. Характеристика 

організації прийняття управлінських рішень в 

сфері публічної служби виявила, що державна 

служба має коло суб’єктів управління: держ-

органи із їхніми структурними підрозділами та 

посадовці, у чиїх повноваженнях є управління 

системою держслужби і в компетенцію яких 
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входить планувати, забезпечувати, реалізову-

вати, контролювати те, як виконуються відпо-

відні державні функції і завдання, а також роз-

вивати даний інститут. Управлінським суб’єк-

том може бути виконавчий владний орган, 

установа, підрозділ системи управління чи по-

садова особа, які займаються виробленням і ух-

валенням державно-управлінських рішень сто-

совно втілення керуючих впливів на ряд підпо-

рядкованих управлінських об’єктів, або того, 

щоб регулювати деякі процеси взаємовідносин 

у різноманітних галузях життєдіяльності 

суспільства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

В статье осуществлен характеристику организации принятия управленческих решений в сфере публичной службы. 

Определено, что роль важной требования для управленческих решений отводят полномочию (властности) решений, 

оказывается в строгом соблюдении субъектом управленческой деятельности тех свобод и полномочий, 

предоставляемых им властной управленческой верхушкой. Анализ создания профкомпетентности госслужащих в 

системе принятия решений управленческого характера свидетельствует о закладке в них определенных социально-

психологических феноменов. Зьясновано, что государственная служба имеет круг субъектов управления: госорганы 

с их структурными подразделениями и должностные лица, в чьих полномочиях является управление госслужбы и в 

компетенцию которых входит планировать, обеспечивать, реализовывать, контролировать, как выполняются 

соответствующие государственные функции и задачи , а также развивать данный институт. 

Ключевые слова: государственные органы, механизмы, публичная служба, решение, управленческое решение. 
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ORGANIZATION OF ADMINISTRATION OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE FIELD OF PUBLIC SERVICE 

The article describes the characteristics of management decision-making in the field of public service. It is determined that the 

role of an important requirement for managerial decisions is assigned to the authority (authority) of decisions, which is 

manifested in the strict observance by the subject of management of those freedoms and powers conferred on them by the power 

of the top management. The analysis of creation of professional competence of civil servants in the system of decision-making 

of managerial character shows that certain social-psychological phenomena are embedded in them. It is established that the 

civil service has a range of management entities: state bodies with their structural units and officials, whose authority is to 

manage the civil service system and whose competence is to plan, provide, implement, control how relevant state functions and 

tasks are performed. and to develop this institute. 

Keywords: public authorities, mechanisms, public service, decisions, management decision. 

 

 

 

 

 


