
1 
 

                                               
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту  

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою  

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти  

«29» вересня 2021 року протокол № 7 

 

Введено в дію наказом директорки   

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти           
від  30 вересня 2021 року № 01-01/68-О.Д. 

Директорка В.В. Сидоренко 

 

 

ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

(шифр за ОПП – ВК.5 – дисципліна професійної підготовки) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма: «Управління навчальним закладом» 

 

 

 

 

Біла Церква  2021



2 
 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» складена 

відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом» спеціальності 073 Менеджмент,  галузі знань 07 

Управління та адміністрування. 

 

Автор-укладач робочої програми: 

Грозний Ігор Сергійович, доктор  економічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри  

Педагогіки, психології та менеджменту 

 Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(протокол № 7 від 08.09.2021 р.) 

 

Рекомендовано на засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(протокол № 1 від 28 вересня 2021 р .) 

 

Затверджено Вченою радою  

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  

(протокол №  7  від  29  вересня 2021 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    © Грозний І.С., 2021 рік 

                                                                    © БІНПО ДЗВО «УМО», 2021 рік



3 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 Управління та 
адміністрування  

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент  

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Управління навчальним 

закладом 

вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Розрахункові практичні 

завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» є 

формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та 

комплексу спеціальних компетентностей у галузі ділового адміністрування 

сучасної організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв'язку із 

соціально-економічним оточенням. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

– формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення, 

комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на 

всіх стадіях життєвого циклу організації у взаємозв’язку із зовнішнім 
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середовищем організації та основних проблем управління організацією в 

умовах ринкової економіки; 

– вивчення сутності змін та природи їх виникнення, формування у 

майбутніх фахівців наукового світогляду та знань технології, методів 

управління змінами в організації, вивчення особливостей функціонування 

організацій в умовах безпосередніх змін; 

– формування професійної компетентності фахівців щодо створення 

цілісної системи успішного управління організацією;  

– формування практичних навичок реалізації основних функцій 

управління проєктами, набуття навичок адаптації та впровадження проектних 

рішень в практичну діяльність; 

– формування комплексу знань щодо базових принципів, категорій, 

методів та інструментів управління якістю в сучасних організаціях, 

формування уяви про системну організацію процесів управління якістю на 

підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. 

  

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності) (ЗК2); 

навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 
(ЗК3); 

здатність обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених 
цілей та міжнародних стандартів (ФК1); 

здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 
якими навчальний заклад визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани (ФК2); 

здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 
навчального закладу (ФК4); 

здатність аналізувати й структурувати проблеми навчального закладу, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 
(ФК9); 

здатність управляти навчальним закладом та його розвитком (ФК10); 
здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому 

процесі у навчальних закладах (ФК12); 
здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання 

сучасних освітніх та дослідницьких технологій (ФК13); 
здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати 

математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи й 
моделі для аналізу об’єктів і процесів у освітній сфері (ФК14). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» 

здобувачі вищої освіти повинні: 
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знати: 

– предмет, завдання та функції ділового адміністрування (ПРН12);   

– категорії ділового адміністрування; природу адміністративної влади 

(ПРН1); 

−  методи формування та функціонування механізмів адміністрування у 

процесі управління організаціями (ПРН3);   

– сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють відповідні 

управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і 

сфер діяльності (ПРН6);   

– організаційні форми і методи підприємництва;  

– порядок розробки організаційних структур підприємств і компаній, 

положень про підрозділи, посадових інструкцій;  

– технічні засоби управління (ПРН8);   

– порядок розробки і ведення підприємницької документації (ПРН13); 

− стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої 

документації (ПРН12); 

– вітчизняний і зарубіжний досвід стратегічного управління (ПРН1);  

– основи психології менеджменту і бізнесу, мотивації праці, принципи і 

методи господарювання й управління підприємством в умовах ринкової 

економіки (ПРН12);   

– порядок укладення і виконання господарських договорів (ПРН1). 

уміти: 

– творчо застосовувати знання теорії і практики ділового 

адміністрування при виконанні функціональних обов’язків (ПРН11);  

– використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття 

і реалізації адміністративно-управлінських рішень (ПРН6);  

– організувати систему ділового адміністрування в організації (ПРН10);  

– опрацьовувати місію та цілі організації;  

– здійснювати стратегічне управління змінами (ПРН5);  

– розробляти нетрадиційні підходи до мотивування працівників 

(ПРН10);  

– розробляти системи стимулювання адміністрації (ПРН1);  

– здійснювати розробку заходів щодо постійного вдосконалення 

системи управління бізнесом на науковій основі з метою досягнення 

найбільшої ефективності підприємництва і підвищення якості роботи (ПРН5);  

– аналізувати стан і виявляти причини недоліків діючих систем 

управління та здійснювати заходи щодо їх ліквідації і попередження (ПРН1). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади ділового адміністрування 

Тема 1. Системна модель менеджменту організації 

Історичні передумови та еволюція ділового адміністрування. Класична 

адміністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі. 

Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна 

концепція адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного 

управління. Критика концепції адміністративного менеджменту. 

Управлінський бюрократизм. Проблеми й перспективи розвитку 

адміністративного менеджменту в умовах хаосу та невизначеності. 

Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: 

вплив національних традицій, культури та менталітету.  

 

Змістовий модуль 2. Ділове адміністрування в системі менеджменту 

Тема 2. Організаційний механізм менеджменту організації 

Сутність і класифікація організацій. Організація як система. Внутрішні і 

зовнішні складові середовища організації. Склад і зміст системи управління. 

Закони організації. Типологія організаційних структур управління. Суть 

механізму управління. Поняття організаційного механізму. 

Адміністративний механізм. Поняття і суть організаційноадміністративних 

методів державного управління. Класифікація організаційно-

адміністративних методів управління. «Жорсткий» та «м’який» підходи до 

управління організаціями. Складові комплексного механізму управління.  

Комплексний механізм управління. Нормативно-правова регламентація. 

Елементи проектування організацій. Проектування організаційних зв'язків. 

 

Змістовий модуль 3 Ділове адміністрування змінами та проєктами 

Тема 3. Керівництво в організації 

Концепції управління працею робітників Ф. У. Тейлора. Модель 
організаційної взаємодії А. Файоля. Філософія управління процесами Демінга. 

Модель організації „алмаз” Г. Лівітта. Завдання менеджера щодо керівництва 
в організації. Керівництво спільною діяльністю. Комунікаційно-інформаційні 

аспекти розпорядчої діяльності. Техніка і форми передачі розпоряджень. 
Об'єктивізація доручень. Рівномірність, конкретність завдань. Свобода дії у 

виконанні. Урахування суб'єктивних факторів у розпорядчій діяльності. 
Зворотне делегування. Людина як об'єкт управлінського службового 

контролю. Оцінювання виконання: показники, критерії. Об'єктивність 
оцінювання. Право на помилку. Види помилок та наслідки. Заходи щодо 
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профілактики та усунення помилок. Управління дисципліною. Статичний та 
динамічний аспекти. Типові порушення та їх причини. Дисциплінарний вплив. 

Застосування системи стягнень та заохочень. Правила накладання 
дисциплінарних стягнень. Види та стилі керівництва. Чотири системи стилів 
лідерства Лайкерта. Ситуаційна модель керівництва Фідлера. Підхід „шлях – 

ціль” Мітчела та Хауса. Теорія життєвого циклу Хорсі та Бланшара 
 

Тема 4. Управління результативністю менеджменту організації 

Поняття, види та критерії оцінки ефективності менеджменту. Ресурсно-

потенціальний підхід до оцінки ефективності системи менеджменту . Система 

показників оцінювання результативності і якості менеджменту організації. 

Результативність як об'єкт управління. Управління за результатами: фінський 

досвід. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту  
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Номер 
тижня 

Вид занять Тема заняття або 
завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин Балів 
(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 

«Теоретичні засади ділового адміністрування» 

1 Лекція 1 Системна модель 
менеджменту 

організації 

2    3 

Практичне 
заняття 1 

Функціональне та 
системне бачення 

організації 

  2  6 

Самостійна 
робота 1 

Синергетична 
концепція 

самоорганізації 

   20 6 

1 Самостійна 
робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий 
контроль за змістовий 
модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

Змістовий модуль 2 «Ділове адміністрування в системі менеджменту» 

1 Лекція 2 Організаційний 
механізм 

менеджменту 
організації 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Моделі 

організаційного 
розвитку 

  2  6 
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Самостійна 

робота 2 

Принципи та етапи 

раціонального 
розподілу в системі 

менеджменту 

   14 5 

1 Практичне 
заняття 3 

Методологія 
проектування системи 

менеджменту та 
управлінських 

процедур 

  2  6 

Самостійна 
робота 3 

Використання 
системного підходу в 

управлінні в умовах 
змін 

   14 5 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий 
контроль за змістовий 

модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 

Змістовий модуль 3  

«Ділове адміністрування змінами та проектами» 

2 Лекція 3 Керівництво в 
організації 

2    3 

Практичне 

заняття 4 

Бізнес-інженірінг, 

бізнес-модель та 
дизайн організації 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Основні правила 

інжинірингу 

   18 6 

2 Лекція 4 Управління 
результативністю 

менеджменту 
організації 

2    3 

Практичне 

заняття 5 

Цільові програми 

управління 
ефективністю та 

розвитком організації 

  2  6 

Самостійна 
робота 5 

Якість менеджменту 
організації 

   18 6 

3 Самостійна 
робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий 

контроль за змістовий 
модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 
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Екзамен      

Усього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

 

5. Теми лекцій 

 

Тема 1. Системна модель менеджменту організації 

1. Сутність і класифікація організацій.  

2. Організація як система.  

3. Типологія організаційних структур управління.  

 

Тема 2. Організаційний механізм менеджменту організації 

1. Комплексний механізм управління 

2. Нормативно-правова регламентація 

3. Елементи проектування організацій 

4. Проектування організаційних зв'язків 

 

Тема 3. Керівництво в організації 

1. Види та стилі керівництва.  

2. Чотири системи стилів лідерства Лайкерта.  

3. Ситуаційна модель керівництва Фідлера.  

4. Підхід „шлях – ціль” Мітчела та Хауса.  

5. Теорія життєвого циклу Хорсі та Бланшара. 

 

Тема 4. Управління результативністю менеджменту 

1. Результативність як об'єкт управління.  

2. Управління за результатами: фінський досвід. 

3. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту.  

4. Сутність організаційного інжинірингу та організаційного дизайну. 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Функціональне та системне бачення організації 

Системне бачення організації. Характеристика основних підсистем 

організації. Моделі організації як відкритої динамічної системи. Узгодження 

цілей, стратегій і потенціалу організації. 

Тема 2. Моделі організаційного розвитку 
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Концепції управління працею робітників Ф. У. Тейлора. Модель 

організаційної взаємодії А. Файоля. Філософія управління процесами Демінга. 

Модель організації „алмаз” Г. Лівітта. 

Тема 3. Методологія проектування системи менеджменту та 

управлінських процедур 

Методологія проектування системи менеджменту та управлінських 

процедур. Проектування ієрархії менеджменту. Діапазон керованості та 

фактори, що його визначають  

Тема 4. Бізнес-інженірінг, бізнес-модель та дизайн організації 

Сутність організаційного інжинірингу та організаційного дизайну. 

Варіанти виконання дизайнерських, інжинірингових розробок щодо 

організації діяльності компанії. Дизайн як системний трансформаційний 

процес. Елементи організаційно-управлінського аналізу. Інжиніринговий опис 

процесів в організації. Методологія організаційного інжинірингу. Умови 

інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. Сфери 

інжинірингу. Загальні правила інжинірингу: уніфікація різноманіття робіт, 

автономність прийняття рішень, процесний підхід, функціональна 

доцільність, підсумкова багатоваріантність, зменшення 8 параметрів «входу» 

«шумів», нівелювання контролюючих заходів, зниження частки погоджень, 

персоніфікованість відповідальності, поєднання централізації та 

децентралізації.  

Тема 5. Цільові програми управління ефективністю та розвитком 

організації 

Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. Перспективне і 

стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові комплексні 

програми. Короткотермінові та оперативні плани. Календарні плани. 

Маршрутні карти. Індивідуальні плани. Сутність і функції ресурсного 

забезпечення та структуризації проекту. Односпрямована структуризація 

проекту. Двохспрямована структуризація проекту. Трьохспрямована 

структуризація проекту. 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 102 год. 
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Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Синергетична концепція самоорганізації 
2. Принципи та етапи раціонального розподілу в системі менеджменту  

3. Використання системного підходу в управлінні в умовах змін 
4. Основні правила інжинірингу 

5. Якість менеджменту організації. 
 

8. Перелік питань до заліку з дисципліни 

1. Організація як складна система та об'єкт управління. 

2. Модель організації як відкритої системи. 
3. Характеристики організацій. 

4. Види організацій. 
5. Взаємозв'язок та взаємозалежність внутрішніх елементів та факторів 

зовнішнього середовища організації. 
6. Досягнення синергізму в менеджменті організації. 

7. Зміни як об’єктивний процес організаційного розвитку. 
8. Моделі організаційного розвитку. 
9. Класифікація змін. 

10. Рівні змін. Готовність організації до змін. 
11.  Класичні теорії з управління змінами 

12. Технологія здійснення організаційних змін 
13. Методи та правила впровадження організаційних змін 

14. Комплексний механізм управління. 
15. Організаційні структури управління. 

16. Методологія проєктування системи менеджменту. 
17.  Централізація та децентралізація в менеджменті. 

18. Сутність організаційно-управлінського аналізу. 
19. Інжиніринговий опис процесів в організації. 

20. Методологія організаційного інжинірингу. 
21. Основні підходи до вивчення організаційного дизайну. 

22. Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу, 
праці та координування. 

23. Організаційний дизайн та організаційна структура: спільні та відмінні 

риси. 
24. Симптоми проблем організаційного дизайну. 

25. Цільові управлінські моделі 
26. Моделі організацій як об’єктів управління 

27. Поведінкові та адміністративні моделі 
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28. Загальна характеристика діяльності керівника.  
29. Діапазон керованості. 

30.  Раціональний розподіл функцій в апараті управління. 
31.  Розподіл завдань. 
32.  Техніка і форми передачі розпоряджень. 

33.  Службовий контроль  та оцінювання. 
34.  Управління дисципліною. 

35. Сутність підприємницького ризику. Невизначеність. 
36. Класифікація ризиків в економіці. 

37. Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства. 
38.  Результативність як об'єкт управління. 

39. Управління за результатами: фінський досвід. 
40. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту 

  

9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 
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Екзамен 

Сума балів за 

усіма видами 

робіт 

 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Ділове адміністрування» (електронне видання, що знаходиться 

в репозитарії). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Ділове адміністрування» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 

 

12. Список рекомендованих джерел 

ОСНОВНА 

1. Грозний І.С. Прогнозування як базова функція управління 

адаптивним розвитком. Економіка і управління. №2 (70). Київ: Європ. універ. 

2016. С. 61-66. 

2. Гуторова О.О. Менеджмент організації : навч. Посібник. 

О.О. Гуторова. – Х.: Харк. нац. аграр. ун-т. – Х. : ХНАУ, 2017. – 267 с. 

3. Ділове адміністрування: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Кам'янське: 

ДДТУ . Модуль 3 : Управління змінами. П. І. Коренюк та ін. 2018. 404 с. 
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