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Зміст завдань для індивідуальної роботи студента (навчально-дослідні 
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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Індивідуальне науково-дослідне завдання є додатковою частиною самостійної роботи 

студента над навчальною дисципліною «Адміністративний менеджмент». 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива 

лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей 

дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім 

того, така робота повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в навчальному 

процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи 

студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується 

разом із складанням підсумкового заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної 

дисципліни «Адміністративний менеджмент» та розвиток навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми 

навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної 

дисципліни в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. Як 

правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть мати 

комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

ІНДЗ виконується студентом після самостійного вивчення програмного матеріалу. У НДР 

необхідно розкрити основний зміст як теоретичних питань (номер питання обирається за 

погодженням з лектором) за допомогою рекомендованої літератури, так і прикладів на підставі 

фактичного матеріалу за місцем роботи або даних конкретних установ, організацій, підприємств. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань: 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, 

тощо, на основі яких виконуються завдання; 

 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 
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 основні результати роботи ті їх обговорення – подаються статистичні або якісні результати 

роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз 

тощо; 

 висновки – указують результати, отримані під час проведення дослідження, пропозиції або 

рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження; 

 список використаної літератури; 

 додатки (за необхідності). 

 

 

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ: 

 
1. Принципи адміністративного управління. 

2. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив 

національних традицій, культури та менталітету. 

3. Форми мотивування адміністративних працівників. 

4. Система адміністративного управління (Administrative Management System – AMS). 

5. Види контролювання діяльності апарату правління. 

6. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. 

7. Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному менеджменті. 

8. Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та 

суб'єкт адміністративного менеджменту.  

9. Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління. 

10. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних 

та громадських організаціях (public administration). 

11. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. 

12. Адміністративні органи управління та їх різновиди. 

13. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація 

адміністративного управління. 

14. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, 

управлінські рішення. 

15. Концепція проектування роботи. 

16. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора.  

17. Зв'язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт. 

18. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора. Сутність адміністративного планування. 

19. Побудова систем стимулювання адміністрації. 

20. Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління 

організацією (ERP-системи).  

21. Принципи та види адміністративного контролю. 

22. Процесний підхід в адміністративному менеджменті.  

23. Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. 

24. Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації.  

25. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.  

26. Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи 

адміністративного менеджменту.  

27. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату правління. Нетра-

диційні підходи до мотивування працівників апарату управління. 

28. Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. 

29. Зовнішній та внутрішній адміністративний контроль. Суцільний та вибірковий способи 

контролю. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження.  

30. Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов'язки, права та відповідальність 

підлеглих.  

31. Попередній, поточний та завершальний контроль діяльності апарату правління. Зміст 

адміністративного та виконавчого контролю. 
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32. Форми прийняття управлінських рішень адміністрацією. Характеристика систем виконання 

управлінських рішень. 

33. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності. 

Адміністративні стандарти. 

34. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 

35. Побутова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми адміністрування 

управлінських рішень.  

36. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті. 

37. Організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, 

усні вказівки.  

38. Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. 

 

Практичне завдання. 

У практичній частині досліджується система управління організацією, аналізуються методи 

адміністративного менеджменту, і розробляється проект заходів щодо вдосконалення системи 

управління. 

Завдання для виконання практичної частини НДР. 

На прикладі діючого підприємства або організації (фірми):  

- дослідити систему управління організацією; 

- проаналізувати методи адміністративного менеджменту; 

- розробити проект заходів щодо вдосконалення системи управління. 

- надати рекомендації щодо оптимізації організаційної структури досліджуваного підприємства. 

Практична частина припускає виконання наступних розділів: 

1. Загальна характеристика підприємства. У цьому розділі студент дає коротку характеристику 

організації по напрямах: 

– персонал (чисельність, структура, рух); 

– характеристика організаційно-управлінської структури; 

– характеристика основних економічних і фінансових показників; 

– аналіз сильних і слабких сторін організації, можливостей і погроз. 

Джерела інформації: статут підприємства, договір засновників, документи статистичної звітності. 

2. Характеристика організаційно-розпорядчих методів управління. Розглянути використовувані на 

підприємстві організаційно-розпорядливі методи управління (на прикладі свого підприємства, або 

конкретного підрозділу) і провести їх дослідження. 

 підбір, розстановка і робота з кадрами; 

 організаційна регламентація (нормування); 

 організаційне планування; 

 організаційне розпорядництво; 

 делегування повноважень і розподіл відповідальності; 

 організаційний інструктаж; 

 контроль виконання; 

 організаційний аналіз. 

3. Характеристика адміністративно-розпорядчих методів управління. 

 аналіз системи законодавчих актів федерального і місцевого значення; 

 нормативно-директивні і методичні документи організації (накази, розпорядження, вказівки 

керівника); 

 плани, програми і завдання; 

 оперативне керівництво. 
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ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Офіційне представництво Президента України: www.president.gov.ua 

2. Урядовий портал: www.kmu.gov.ua 

3. Верховна Рада України: www.rada.gov.ua 

4. Радник. Український юридичний портал: http://radnuk.info  

5. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua  

6. Журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток»:  http://www.dy.nayka.com.ua/  

 

 

РОЗДІЛ 3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Порядок подання та захист ІНДЗ 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з 

титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій 

змісту завдання (за об’ємом до 10 арк. розміру А4). 

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, не пізніше ніж за 

2 тижні до залікового модуля. 

Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього 

ознайомлення викладача із змістом ІНДЗ.  

Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 

20 хв.). 

Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки.  

Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту 

завдання визначається викладачем. 
 

 

РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та висновками і в 

повному обсязі 
5 

робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог 4 

робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог 3 

робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-2 

робота не виконана. 0 

 

Укладач:   ____________  Карпінський Б.А., професор кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом,  

д.е.н., професор 
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http://www.dy.nayka.com.ua/

