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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 Управління та 
адміністрування 

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент 
 

Освітньо-професійна 

програма: 

Управління навчальним 

закладом 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 150 

1 

Семестр 

1, 2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

18 

Практичні заняття 

18 

Самостійна робота 

114 

Індивідуальні завдання 

Творчі 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 дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за напрямом «Організація адміністративної діяльності» та 
відповідними уміннями і здібностями для здійснення ефективної професійної 

діяльності за спеціальністю, а саме: формування у студентів сучасного 
економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі 
управлінського консультування, відповідних компетенцій на основі 

засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідних 
практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати управлінську 

діяльність на підприємстві.  
Завданням вивчення навчальної дисципліни «Організація 

адміністративної діяльності»  є формування у здобувачів вищої освіти 
наступних компетентностей: 
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- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфер і, 
відмінної від професійної (ЗК 1);  

- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, 
бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, 
обґрунтовувати їх доцільність (ЗК 6); 

- здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати 
оптимальні управлінські рішення на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів з діяльності навчального закладу (ФК 2); 
- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з управління в 

широкому діапазоні практичної роботи та в повсякденному житті (ФК 7); 
- здатність виконувати функції та процедури щодо планування, 

прогнозування, організації, бюджетування, оперативного управління, 
координації, звітності, контролю (ФК 9); 

 - вміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на 
рівні території, галузі та відповідних господарських структур з метою 

прийняття управлінських рішень (ФК 9); 
- вміння діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову 

ситуацію і робити правильні висновки щодо середовища, в якому функціонує 
навчальний заклад з точки зору економічних принципів, економічних законів 
та сучасних наукових методів (ФК 1);  

- здатність готувати проекти управлінських рішень, та ефективно їх 
впроваджувати (ФК 10); 

- здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність 
навчальних закладів (ФК 13);  

- здатність оцінювати методи управління навчальним закладом, 
використовуючи відповідні інструменти для аналізу шляхів покращення 

ситуації (ФК 2); 
- здатність використовувати закономірності, принципи, методи 

публічного управління для визначення ефективних напрямків їх реалізації 
(ФК 5); 

- здатність пояснити широкий діапазон економічних процесів та 
проблем, які відбуваються в навчальних закладах, в країні та на глобальних 
ринках (ФК 1).  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація 

адміністративної діяльності» здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

- методики ідентифікації проблеми в закладі освіти та обґрунтовувати 
методи їх вирішення (ПРН 4); 

 
- способи проектування ефективних систем управління навчальними 

закладами (ПРН 5); 
 

- методики планування діяльності навчального закладу в 
стратегічному та тактичному розрізах (ПРН 7); 
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- способи прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність (ПРН 8); 

 

- методики організації та здійснення ефективні комунікації всер едині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в 
міжнародному контексті (ПРН 13); 

 

вміти: 

- самостійно проводити ідентифікацію проблем в навчальному 
закладі та обґрунтовувати методи їх вирішення (ПРН 4); 
 

- проектувати системи управління навчальним закладом, та 
оцінювати їх ефективність (ПРН 5); 

 
- застосовувати методики планування діяльності навчального закладу 

в стратегічному та тактичному розрізах (ПРН 7); 
 

- застосовувати на практиці інформаційне та кадрове забезпечення з 
метою проведення методики організації ефективних комунікацій 
всередині колективу, з представниками різних професійних гр уп та 
в міжнародному контексті (ПРН 13); 
 

- застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління навчальним 
закладом (ПРН 13). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади адміністративної діяльності 

Тема 1. Теорія організації адміністративної діяльності 

Історичні передумови та еволюція системи адміністративної діяльності. 
Класична адміністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. 

Рейлі. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. 
Сучасна концепція адміністративної діяльності. Принципи адміністративного 

управління. Критика концепції адміністративного менеджменту. 
Управлінський бюрократизм. Проблеми адміністративного управління в 
різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, 

культури та менталітету.  
Тема 2. Система адміністративної діяльності та апарат управління 

Система адміністративного управління (Administrative Management 
System – АMS). Категорії адміністративного менеджменту. Структура AMS. 

Рівні формування AMS. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях 
(business administration), некомерційних та громадських організаціях (p ublic 

administration). Адміністративні органи управління та їх різновиди. 
Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та 

суб’єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції та 
структура. Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. 

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), 
методи, управлінські рішення. Менеджер -адміністратор як ключовий елемент 
системи адміністративного управління та суб’єкт перспективи розвитку 

адміністративного менеджменту в умовах хаос невизначеності. Зміст 
діяльності, функції й завдання менеджера- адміністратора. Адміністративні 

посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера- адміністратора.  
 

Змістовний модуль 2. Технологія адміністративної діяльності 

Тема 3. Планування в системі адміністративної діяльності 

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування. 

Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного 
планування. Методичні основи адміністративного планування. Методи 

розробки планів. Графіки виконання робіт. 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.  

 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт 
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Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в 
адміністративному управлінні. Організування структури адміністрації. 

Закріплення повноважень, обов’язків та відповідальності працівників 
адміністрації підприємства. Делегування повноважень. Централізація та 
децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. 

Конкретизація відповідальності. Методологічні основи проектування 
організаційних структур адміністративного управління. Фактори, які 

впливають на процес проектування. Процедура проектування організаційних 
структур адміністративного управління. Інструменти проектування.  

Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна 
спеціалізація адміністративного управління. Рівні адміністративного 

управління. Департаменталізація в апараті управління. Види 
департаменталізації. Адміністративні одиниці. Масштаб керованості. 

Побудова ієрархії адміністративного управління в апараті управління. 
Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст 

роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв’язок технології та 
проектування роботи. Моделі проектування робіт.  

 
Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання 

демотивації. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у 
мотивуванні апарату правління. Нетрадиційні підходи до мотивування 

працівників апарату управління. Побудова систем стимулювання 
адміністрації.  

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративній 
діяльності 

Види контролювання діяльності апарату управління. Попередній, 
поточний та завершальний контроль діяльності апарату правління. 

Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності. Зміст 
адміністративного та виконавчого контролю. Принципи адміністративного 

контролю. Види адміністративного контролю. Зовнішній та внутрішній 
адміністративний контроль. Адміністративні стандарти. Суцільний та 
вибірковий способи контролю. Візуальні та автоматизовані види 

контрольного спостереження. Інструменти адміністративного контролю. 
Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне спостереження, 

особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада. Особливості регулювання 
адміністративної діяльності в організації. Регулювання як спосіб усунення 

відхилень і недоліків адміністративної діяльності.  
 

Змістовний модуль 3. Методи та управлінські рішення в 
адміністративній діяльності 

Тема 7. Адміністративні методи управління 
Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. 

Організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, 
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розпорядження, усні вказівки. Регламентація управління. Види р егламентів. 
Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до розробки р егламентів. 

Особливості регламентації у сфері обслуговування. Документаційне, 
інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи 
адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організ ації. 

Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. 
Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов’язки, пр ава та 

відповідальність підлеглих. Адміністративний вплив. Способи 
адміністративного впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та 

порядку. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади. 
Делегування влади підлеглим. Раціоналізація, демократизація та економізація 

відносин між підлеглими й адміністрацією. Колективне управління. 
Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 
Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації. 

Побутова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми 
адміністрування управлінських рішень. Характеристика систем виконання 

управлінських рішень. Форми прийняття управлінських рішень 
адміністрацією. Характеристика систем виконання управлінських рішень. 
Контроль ухвалених рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції 

і стимулювання. 
Тема 9. Сучасні технології адміністративної діяльності 

 Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністративної 
діяльності. Види та форми інформаційних систем в адміністративній 

діяльності. Процесний підхід в адміністративній діяльності. Адміністративні 
ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. Адміністративна діяльність та 

концепція «заощадливого виробництва». Інтеграція системи адміністративної 
діяльності з автоматизованою системою управління організацією (ERP  

системи). Адміністративна діяльність і системи управління якістю за 
стандартами ISO. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Н

о
м

е
р

 

т
и

ж
н

я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

Годин Балів 
(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади адміністративної діяльності 

1 Лекція 1 Теорія організації 

адміністративної діяльності 

2    2 

Лекція 2 Система адміністративної 
діяльності та апарат 
управління 

2    2 

Практичне 
заняття 1 

Історичні передумови та 
еволюція системи 
адміністративної діяльності 

  2  2 

Практичне 

заняття 2 

Проблеми адміністративного 

управління в різних ділових 
культурах та цивілізаціях 

  2  2 

Самостійна 

робота 1 

Сутність адміністративного 

планування. Цільовий підхід 
до планування. Принципи 
адміністративного планування.  

   38 38 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 1 

     

Всього за змістовний модуль 1 – 46 год. 4 - 4 38 46 

Змістовній модуль 2. Аспекти процесу управлінського консультування 

1 Лекція3 Планування в системі 

адміністративної діяльності 

2    2 

Лекція 4 Організовування праці 
підлеглих та проектування 
робіт 

2    2 

Лекція 5 Мотивування працівників 

апарату управління 

2    2 

Лекція 6 Контролювання та 
регулювання в 

адміністративній діяльності 

2    2 

Практичне 
заняття 3 

Сутність адміністративного 
планування 

  2  2 

Практичне 

заняття 4 

Централізація та 

децентралізація управлінських 
повноважень в апараті 
управління 

  2  2 

Практичне 
заняття 5 

Нетрадиційні підходи до 
мотивування працівників 
апарату управління 

  2  2 

Практичне 

заняття 6 

Принципи адміністративного 

контролю 

  2  2 

Самостійна 
робота 2 

Технологія адміністративної 
діяльності 

   8 34 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 2 
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Всього за змістовний модуль 2 – 54 год. 8 - 8 38 54 

Змістовий модуль 3. Методи та управлінські рішення в адміністративній діяльності 

 Лекція 7 Адміністративні методи 

управління 

2    2 

 Лекція 8 Адміністрування 
управлінських рішень 

2    2 

 Лекція 9 Сучасні технології 

адміністративної діяльності 
 

2    2 

 Практичне 

заняття 7 

Адміністративний вплив   2  2 

 Практичне 
заняття 8 

Контроль та оцінка реалізації 
управлінських рішень 

  2  2 

 Практичне 

заняття 9 

Адміністративні ноу-хау   2  2 

 Самостійна 
робота 3 

Методи та управлінські 
рішення в адміністративній 
діяльності 

   38 38 

 ПМК 3 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 3 

     

Всього за змістовний модуль 3 – 50 год. 6 - 6 38 50 

 10  10 100  

Залік   

Всього з навчальної дисципліни – 150 год. 150 

 

5. Теми лекцій 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади адміністративної діяльності 

Тема 1. Теорія організації адміністративної діяльності 

1. Історичні передумови та еволюція системи адміністративної діяльності.  

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

3. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера.  
4. Сучасна концепція адміністративної діяльності.  
5. Управлінський бюрократизм.  

6. Проблеми адміністративного управління в різних ділових культурах та 
цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету.  

 

Тема 2. Система адміністративної діяльності та апарат управління 

1. Система адміністративного управління (Administrative Management 

System – АMS).  
2. Категорії адміністративного менеджменту.  

3. Структура AMS. Рівні формування AMS.  
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4. Адміністративна діяльність в бізнес-організаціях (business 
administration), некомерційних та громадських організаціях (public 

administration).  
5. Адміністративні органи управління та їх різновиди.  
6. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного 

управління та суб’єкт адміністративної діяльності, її форми, завдання, 
функції та структура.  

 

Змістовний модуль 2. Технологія адміністративної діяльності 

Тема 3. Планування в системі адміністративної діяльності 

1. Сутність адміністративного планування.  

2. Цільовий підхід до планування.  
3. Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного 

планування.  
4. Методичні основи адміністративного планування. Методи розробки 

планів.  
5. Стратегічне бачення, прогнозування і програмування.  

6. Перспективне і стратегічне планування як основна функція 
адміністрації.  

 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт 

1. Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в 
адміністративному управлінні.  

2. Делегування повноважень.  
3. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апар аті 

управління.  
4. Методологічні основи проектування організаційних структур 

адміністративного управління.  
5. Процедура проектування організаційних структур адміністр ативного 

управління. Інструменти проектування.  
6. Рівні адміністративного управління. Департаменталізація в апараті 

управління.  
 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

1. Форми мотивування адміністративних працівників.  

2. Запобігання демотивації.  
3. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні 

апарату правління.  
4. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.  

5. Побудова систем стимулювання адміністрації.  
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Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративній діяльності 

1. Види контролювання діяльності апарату управління.  

2. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.  
3. Зовнішній та внутрішній адміністративний контроль. 

4. Адміністративні стандарти.  
5. Інструменти адміністративного контролю.  

6. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації.  
 

Змістовний модуль 3. Методи та управлінські рішення в 

адміністративній діяльності 

Тема 7. Адміністративні методи управління 

1. Методи адміністративної діяльності та їх класифікація. Організаційно -
розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи.  

2. Регламентація управління. Види регламентів.  
3. Адміністративне діловодство в організації.  

4. Типологія керівників і підлеглих.  
5. Авторитет керівника.  

6. Адміністративний вплив.  
 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 

 
1. Види управлінських рішень в системі адміністративній діяльності.  

2.  Форми адміністрування управлінських рішень.  
3. Форми прийняття управлінських рішень адміністрацією.  

4. Характеристика систем виконання управлінських рішень.  
5. Контроль ухвалених рішень.  

6. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання. 
 

Тема 9. Сучасні технології адміністративної діяльності 

1.  Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністр ативної 

діяльності.  
2. Види та форми інформаційних систем в адміністративній діяльності.  

3. Адміністративні ноу-хау.  
4. Адміністративна діяльність та концепція «заощадливого виробництва».  

5. Інтеграція системи адміністративної діяльності з автоматизованою 
системою управління організацією (ERP системи).  

6. Адміністративна діяльність і системи управління якістю за 
стандартами ISO. 

 
6. Теми та зміст практичних занять 
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Практична робота 1. Історичні передумови та еволюція системи 

адміністративної діяльності 

1. Визначити історичні передумови та охарактеризувати еволюцію 
системи адміністративної діяльності.  

2. Розкрити основні принципи класичної адміністративної школи: А. 
Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі.  

3. Дослідити переваги та недоліки теорія адміністративної організації 
ідеального типу М. Вебера.  

4. Визначити переваги та недоліки сучасної концепції адміністративної 
діяльності.  

5. Як визначити поняття: управлінський бюрократизм? 
 

Тема 2. Проблеми адміністративного управління в різних ділових культурах 

та цивілізаціях 

1. Розкрити: в чому криються проблеми адміністративного управління в 
різних ділових культурах та цивілізаціях? 

2. Дослідити вплив на виникнення проблем в системі адміністративної 
діяльності  національних традицій, культури та менталітету. 

3. Охарактеризувати та порівняти проблеми адміністративного  
управління навчальними закладами Європейських країн, США та 

України.   
 

Тема 3. Сутність адміністративного планування  

1. Охарактеризувати цільовий підхід до планування.  

2. Визначити найголовніші принципи адміністративного планування.  
3. Які рівні адміністративного планування Вам знайомі? 

4. Назвіть методичні основи адміністративного планування.  
5. Надайте характеристику методам розробки планів.  

6. В чому полягає специфіка стратегічного бачення, прогнозування і 
програмування?  

 
Тема 4. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в 

апараті управління 

1. Охарактеризуйте поняття організування структури адміністрації.  

2. Надайте визначення поняттям: закріплення повноважень, обов’язків та 
відповідальності працівників адміністрації підприємства.  

3. В чому полягає суть делегування повноважень? 
4. В чому різниця між централізацією та децентралізацією управлінських 

повноважень в апараті управління.  
5. Надайте характеристику методологічним основам проектування 

організаційних структур адміністративного управління.  
6. Назвіть фактори, які впливають на процес проектування. 
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Тема 5. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату 

управління 

1. Назвіть форми мотивування адміністративних працівників.  

2. Визначте способи запобігання демотивації працівників.  
3. Розгляньте роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у 

мотивуванні апарату правління.  
4. Надайте характеристику нетрадиційним підходам до мотивування 

працівників апарату управління.  
5. Розкрийте методи побудови систем стимулювання адміністрації.  

 

Тема 6. Адміністративний вплив 

1. Охарактеризуйте існуючі види управлінських рішень в системі 
адміністративної діяльності.  

2. Розкрийте методи створення системи комунікацій і інформаційного 
забезпечення організації.  

3. Назвіть особливості процесу побудови комунікаційних мереж в апараті 
управління.  

4. Охарактеризувати системи виконання управлінських рішень.  
5. Дати визначення поняттям: санкції і стимулювання. 

 

Тема 7. Контроль та оцінка реалізації управлінських рішень 

 

1. Назвіть функції контролю за виконанням прийнятих рішень. 
2. Які є методи оцінки ефективності управлінських рішень. 

3. Яка процедура контролю ухвалених рішень? 
4. Дослідити існуючі форми адміністрування управлінських рішень.  
5. В чому полягає специфіка оцінки реалізації управлінських рішень?  

 

Тема 8. Адміністративні ноу-хау 

1. Охарактеризувати принципи розробки і реалізації інноваційних 
проектів. 

2. Назвіть основні напрями реорганізації діяльності  

3. В чому полягає специфіка інноваційних ризиків. 
4. Дослідити та охарактеризувати сучасні організаційні форми з 

упровадження інновацій. 
 

7. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 
1. Підготовка до контрольних заходів – 20 год. 
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2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 
– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 114 год. 
Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем педагогіки вищої 
школи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 
усного опитування, модульного і підсумкового (залік) контролю знань. 

 
Перелік тем для самостійного опрацювання: 

 
1. Принципи адміністративного управління.  

2. Сутність адміністративного планування.  
3. Організування структури адміністрації.  

4. Делегування повноважень.  
5. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апар аті 

управління.  
6. Конкретизація відповідальності.  
7. Рівні адміністративного управління.  

8. Масштаб керованості.  
9. Запобігання демотивації.  

10. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.  
11. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.  

12. Види адміністративного контролю.  
13. Суцільний та вибірковий способи контролю.  

14. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження.  
15. Бюджетний контроль.  

 
8. Перелік питань до заліку з дисципліни 

 
1. Класична адміністративна школа: А. Файоль, Л. Урвік, Г. Черч, Дж. 

Муні, А. Рейлі. 

2. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера.  
3. Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності.  

4. Принципи адміністративного управління.  
5. Критика концепції адміністративного менеджменту.  

6. Управлінський бюрократизм.  
7. Система адміністративного управління (Administrative Management 

System – AMS). 
8. Адміністративні органи управління та їх різновиди.  

9. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного 
управління та суб’єкт адміністративного менеджменту.  

10. Адміністративні посади та їх ієрархія.  
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11. Сутність адміністративного планування.  
12. Цільовий підхід до планування. 

13.  Графіки виконання робіт.  
14. Стратегічне бачення, прогнозування і програмування в стр атегічному 

плануванні.  

15. Перспективне і стратегічне планування як основна функція 
адміністрації.  

16. Короткотермінові та оперативні плани в адміністративному управлінні.  
17. Організування структури адміністрації.  

18. Закріплення повноважень, обов’язків та відповідальності працівників 
адміністрації підприємства.  

19. Делегування повноважень.  
20. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апар аті 

управління.  
21. Конкретизація відповідальності.  

22. Методологічні основи проектування організаційних структур 
адміністративного управління 

23. Рівні адміністративного управління.  
24. Департаменталізація в апараті управління.  
25. Адміністративні одиниці.  

26. Масштаб керованості.  
27. Форми мотивування адміністративних працівників.  

28. Запобігання демотивації.  
29. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні 

апарату управління.  
30. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.  

31. Побудова систем стимулювання адміністрації.  
32. Попередній, поточний та завершальний контроль діяльності апарату 

правління.  
33. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.  

34. Види адміністративного контролю.  
35. Адміністративні стандарти.  
36. Суцільний та вибірковий способи контролю.  

37. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження.  
38. Інструменти адміністративного контролю.  

39. Бюджетний контроль.  
40. Адміністративний аудит.  

41. Статистичне спостереження.  
42. Особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада.  

43. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації.  
44. Сучасні підходи до розробки регламентів.  

45. Природа адміністративної влади.  
46. Персоналізація та персоніфікація влади.  

47. Типологія керівників і підлеглих.  
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48. Авторитет керівника.  
49. Обов’язки, права та відповідальність підлеглих 

50. Адміністративний вплив.  
 

9. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 
передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, 

інтерактивна бесіда), наочних (ілюстрація, демонстрація, спостер еження) та 
практичних (практична робота, розв’язання задач, тренувальні і творчі 

вправи) методи 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: інтерактивне обговорення тем, розв’язання 
практичних задач та розбір теоретичних вправ, дискусії, індивідуальна та 

командна форми роботи, вивчення готових кейсів.   
Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
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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 

Залік 
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 

  

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять:  
– конспект лекцій;  
– наочні матеріали, слайди презентацій,  дидактичні роздаткові матеріали 

(схеми, діаграми, тощо), приклади розв’язання задач;  
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– методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної, 
індивідуальної роботи студентів;  

– пакети тестових завдань та завдань контролю й самоконтролю знань. 
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