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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 89 стор., 24 рис., 8 табл., 18 джерел, 3 додатки, 

презентація PowerPoint. 

Об’єкт дослідження: процес прийняття управлінських рішень. 

Метою роботи  є  теоретичне обґрунтування та практичні рекомендацій 

щодо удосконалення процесів розроблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень в публічній сфері. 

В роботі досліджено процеси прийняття управлінських рішень, доведено, 

що шляхи удосконалення процесу прийняття рішень в сучасних організаціях 

залежать від багатьох факторів, зокрема від якості управлінських рішень.  

У першому розділі надана характеристика процесу прийняття рішень в 

діяльності суб’єктів публічної сфери. Зроблений огляд наукових підходів до 

вдосконалення процесу прийняття рішень в діяльності суб’єктів публічної 

сфери.  

У другому розділі проаналізований зміст рішень в діяльності ОСББ. 

Організаційно-правові засади діяльності ОСББ в Україні. Визначені та надана 

оцінка впливовим чинникам процесу прийняття рішень в діяльності ОСББ. 

У третьому розділі проаналізований стан житлового фонду ОСББ. 

Визначена  рентабельність інвестицій в розвиток житлового фонду ОСББ. 

Визначені процедури та учасники процесу прийняття рішення з розвитку 

житлового фонду ОСББ. 

  

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕНЬ, СУБ’ЄКТ 

ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ, ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, КЕРІВНИЦТВО ОСББ,  

СТЕЙКХОЛДЕРИ, КОМУНІКАЦІЇ, РИЗИКИ. 
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