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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої 

заплановані необхідні завдання виконуються студентом самостійно під методичним керівництвом 

викладача.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми навчання, 

визначається навчальним планом і становить 42 години. Самостійна робота студентів при 

вивченні навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» передбачає: 

• опрацювання і засвоєння лекційного матеріалу. Позаяк лекції як форма навчання забезпечують 

переважно теоретичні знання з дисципліни, то для закріплення і поглиблення необхідна 

самостійна підготовка до семінарських занять; 

• підготовку та виконання контрольних робіт за основними розділами дисципліни згідно з планами 

семінарських занять; 

• підготовку студентів до екзамену. 

Крім того, самостійна робота передбачає: 

• контроль поточних (рубіжних) знань студентів шляхом опитування на семінарських заняттях, а 

також тестування; 

• підсумковий контроль у формі заліку за результатами рубіжного контролю як у письмовій, так і 

усній формі. 

Основні види самостійної роботи студента: 

1. Вивчення додаткової літератури. 

2. Робота з довідковими матеріалами. 

3. Підготовка до семінарських  занять. 

4. Підготовка до поточного й підсумкового контролю. 

5. Виконання самостійного завдання. 

6. Виконання індивідуального завдання. 

Спосіб виконання всіх питань, які виносяться на самостійне опрацювання, обираються студентом 

самостійно (письмова відповідь на кожне питання, короткі тези або усне опрацювання, тощо). 

Результативність самостійної роботи перевіряється шляхом тестування на семінарських заняттях. 

Зміст самостійних робіт студентів визначається завданнями для самостійної роботи та 

методичними вказівками до їх виконання. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 
Назва розділу, теми 

Кількість 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 4 

 

 

Конспект, 

семінарські 

заняття, 

залік по 

модулю 

 

 

Протягом 

семестру 

Тема 2. 
Система адміністративного менеджменту та 

апарат управління 
5 

Тема 3. 
Планування в адміністративному 

менеджменті 
4 

Тема 4. 
Організовування праці підлеглих та 

проектування робіт 
5 

Тема 5. 
Мотивування працівників апарату 

управління 
5 

Тема 6. 
Контролювання та регулювання в 

адміністративному менеджменті 
5 

Тема 7. Адміністративні методи управління 4 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 5 

Тема 9. 
Сучасні технології адміністративного 

менеджменту 
5 

Разом годин самостійної роботи студента 42 
  

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє 

активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує вміння навчатися і 

займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального 

процесу студентами у вільний від занять час. 

Метою самостійної роботи є сприяння глибокому засвоєнню студентами знань із 

«Адміністративний менеджмент», засвоєння теоретичних та практичних особливостей 

адміністративного менеджменту у сучасних умовах господарювання.  

Завданням самостійної роботи студентів є вивчення термінологічної бази з 

адміністративного менеджменту; обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в 

системі адміністративного менеджменту; вивчення функцій та процесу адміністративного 

менеджменту; формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи; 

обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих; вивчення форм 

адміністративного контролювання та регулювання діяльності; формування інформаційно-

адміністративного забезпечення роботи організації. 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Адміністративний менеджмент» 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями 

викладача. У пропонованих методичних рекомендаціях розглядаються форми самостійної роботи 

студентів, порядок організації та контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з 

курсу дисципліни, питання для самоконтролю.  

У результаті самостійного вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

– предмет, завдання та функції адміністративного менеджменту; 

– теоретико-методологічні засади теорії та практики адміністративного менеджменту; 

– історію становлення і розвитку теорії та практики адміністративного менеджменту; 

– основні закони, засади, функції, методи адміністративного менеджменту, що діють у різних 

сферах життєдіяльності суспільства; 
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– особливості державно-адміністративного управління; 

– систему діяльності осіб, що приймають рішення, і їхній апарат при розробці та реалізації 

управлінських рішень; 

– основні поняття, сутність і специфіку управління в державній, матеріальній і духовній 

сферах; 

– роль, місце і теоретичні засади управлінської діяльності керівника організації (лінійного 

менеджера); 

– зміст і послідовність дій менеджера-керівника організації (лінійного менеджера) при 

виконанні основних функціональних обов’язків; 

– механізми дії законів управління соціальними об’єктами; 

– організацію управлінської діяльності менеджерів різних рівнів управління та формування її 

складових; 

– застосування сучасних засад і напрямів наукової організації праці; 

– психолого-соціальну базу адміністративного менеджменту; 

– основні психолого-акмеологічні засоби індивідуально-професійного розвитку; 

– методологічні засади оцінки ефективності адміністративного менеджменту. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни 

«Адміністративний менеджмент» спрямовані на те, щоб дати студентам знання теоретичних основ 

предмета, а також застосування ними здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 

 

Самостійна робота № 1.  

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Теорія адміністрації А. Файоля.  

2. Теорія Л. Урвика.  

3. Ідеальний тип адміністративної організації М. Вебера.  

4. Теорія Г. Черча.  

5. Теорія Дж. Муні і А. Рейлі.  

6. Принципи адміністративного управління. 

7. Сучасна концепція адміністративного менеджменту.  

8. Критика концепцій адміністративного менеджменту.  

9. Управлінський бюрократизм.  

10. Проблеми  й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та 

невизначеності.  

11. Адміністративний менеджмент у різних ділових культурах і цивілізаціях: вплив 

національних  традицій,  культури, менталітету.  

 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

1. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть підходи до визначення адміністративного менеджменту.  

https://economuch/
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2. Яке місце адміністративного менеджменту в системі наук про менеджмент?  

3. У чому полягає основна мета адміністративного менеджменту?  

4. Охарактеризуйте адміністративну діяльність, як різновид управлінської діяльності.  

5. У чому полягають особливості адміністративних методів управління?  

6. Охарактеризуйте методи організаційно-стабілізуючого впливу.  

7. Дайте характеристику організаційно-розпорядчих методів.  

8. Назвіть основні принципи адміністративного управління. 

Самостійна робота № 2.  

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Система адміністративного управління (AMS) та її структура.  

2. Адміністративний  менеджмент у бізнес-організаціях (business administration).  

3. Адміністративні органи управління та їх різновиди.  

4. Адміністрація підприємства.  

5. Державна адміністрація.  

6. Процес адміністративного менеджменту та його складові.   

7. Зміст діяльності, функцій і завдання менеджера-адміністратора. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

2. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке державне управління?  

2. Назвіть основи європейської системи державного управління?  

3. Назвіть основні риси централізованого та децентралізованого підходів розвитку державної 

служби?  

4. Що є предметом та об’єктом теорії адміністративного управління?  

5. У чому полягають негативні аспекти українського адміністративного менеджменту?  

6. Назвіть основні напрямками подальшого удосконалення державної служби в Україні.  

7. Охарактеризуйте головні методи укомплектації штатом державної служби. 

Самостійна робота № 3.  

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Методичні основи адміністративного планування.  

2. Графіки виконання робіт.  

3. Методи розробки планів.  

4. Цільові комплексні програми.  

5. Календарні плани.  

 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

https://economuch/
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2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

3. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризувати сутність, роль і завдання планування як виду управлінської діяльності.  

2. Яка роль і значення місії в діяльності організації?  

3. Обґрунтувати класифікацію стратегій діяльності організації за різними ознаками.  

4. За якими критеріями відбувається вибір оптимальної стратегії діяльності організації?  

5. Розкрити спільні риси та відмінності між двома підходами до управління: за цілями та за 

результатами.  

6. Охарактеризувати види центрів відповідальності в процесі бюджетування. Які їх завдання?  

7. Дайте характеристику основним типам оперативних планів. 13. Охарактеризуйте модель 

процесу оперативного планування. 

Самостійна робота № 4.  

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Організування структури адміністрації.  

2. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління.  

3. Рівні адміністративного управління.  

4. Масштаб керованості.  

5. Моделі проектування робіт. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

4. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризувати основні способи оцінювання та аналізу організаційних структур 

управління.  

2. Обґрунтувати критерії вибору організаційних форм управління зовнішньоекономічної 

діяльності для великих підприємств.  

3. Сутність делегування повноважень і значення відповідальності. 14. Концепції процесу 

передавання повноважень.  

4. Сутність та характерні особливості організаційного проектування.  

https://economuch/
https://economuch/
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5. Підходи до оцінювання ефективності організаційних структур управління.  

6. Франчайзинг як взаємовигідна форма співробітництва.  

7. Охарактеризуйте основні методи організаційного проектування. 

Самостійна робота № 5.  

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління. 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. 

Молодий вчений. 2019. №11. С. 804–808. 

3. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

5. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

4. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 

2013. – 148 с. 

5. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

6. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Сформулюйте найбільш поширені визначення категорії «потреби».  

2. Обґрунтуйте взаємозв’язок між мотивацією персоналу і кінцевими результатами діяльності. 

3. Дійте розгорнуте визначення матеріальної мотивації персоналу.  

4. Розкрийте вплив структури доходів працівників на мотивацію трудової діяльності.  

5. Назвіть чинники диференціації заробітної плати та розкрийте їх зміст.  

6. Дайте характеристику існуючих підходів до проектування тарифної системи.  

7. Поясніть причини, які спонукають роботодавців до залучення працівників до управління 

виробництвом.  

8. Розкрийте сутність моделей гнучкої організації робочого часу.  

9. Поясніть взаємозв’язок між інформованістю колективу та мотиваційними настановами 

персоналу.  

10. Які Ви знаєте методи нематеріальної мотивації трудової діяльності?  

Самостійна робота № 6.  

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Суцільний та вибірковий способи контролю.  

2. Інструменти адміністративного контролю. 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

6. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

https://economuch/
https://economuch/
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4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність і особливості контролювання?  

2. Характеристика функцій та завдань контролю.  

3. Чинники підвищення ефективності контролю.  

4. Класифікація контролю за різними ознаками.  

5. Застосування попереднього, поточного та завершального контролю в організації.  

6. Характеристика централізованого та децентралізованого видів контролю.  

7. Характеристика етапів процесу контролювання.  

8. Сутність інформаційно-управлінської системи контролю. 

Самостійна робота № 7.  

Тема 7. Адміністративні методи управління. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Регламентація управління. Види регламентів.  

2. Особливості регламентації у сфері обслуговування.  

3. Персоналізація та персоніфікація влади  

4. Типологія керівників і підлеглих.  

5. Організація дисципліни та порядку.  

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

7. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрити сутність основних завдань методів менеджменту.  

2. У чому полягає механізм формування методів менеджменту?  

3. Взаємозв’язки між функціями та методами менеджменту.  

4. Дати характеристику методів за напрямком впливу на керований об'єкт.  

5. Охарактеризувати механізм дії на працівників методів менеджменту прямого та непрямого 

впливу.  

6. Сутність, призначення та особлива роль адміністративних методів менеджменту.  

7. Охарактеризувати процедуру вироблення методів адміністративного управління.  

8. Визначити основні фактори, що визначають застосування адміністративних методів 

управління.  

Самостійна робота № 8.  

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Характеристика систем виконання управлінських рішень.  

2. Оцінка реалізації управлінських рішень.  

3. Санкції і стимулювання.  

Опрацювати джерела літератури: 

https://economuch/
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1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

8. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1.Сутність та основне призначення управлінських рішень.  

2. Порівняння організаційних запрограмованих та організаційних незапрограмованих рішень.  

3. Характеристика компромісних рішень і обґрунтування їх ролі в діяльності організації.  

4. За яких умов процес прийняття управлінських рішень буде успішним та результативним?  

5. Вплив інформаційних обмежень на процес вироблення управлінських рішень.  

6. У чому сутність оптимізації управлінських рішень?  

7. Характерні риси ірраціональної моделі прийняття рішень.  

8. Етапи раціональної технології прийняття рішення? 

Самостійна робота № 9. 

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Адміністративні ноу-хау.  

2. Автоматизована система управління організацією (ЕКР-система).  

3. Система управління якістю за стандартами ISO. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К .: КОНДОР, 2007. – 598 с. 

2. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

9. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. 

Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. – Режим доступу: https://economuch. 

com/upravlinnya-derjavne-munitsipalne/osnovi-administrativnogo-menedjmentu-navch.html 

3. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. 

І. Тимцуник, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 

– 148 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: 

Кондор,  2009. – 680 с. 

5. Хміль Ф.І.  Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті.  

2. Розкрийте сутність та зміст інформаційних систем, як основи сучасних технологій 

адміністративному менеджменті.  

3. Розкрийте основні положення процесного підходу в адміністративному менеджменті.  

4. Розкрийте сутність і зміст системи управління якістю за стандартами ISO в 

адміністративному менеджменті. 

5. Обґрунтуйте концепцію «заощадливого виробництва» в адміністративному менеджменті.  

 

https://economuch/
https://economuch/
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодики; 

 проведений опис об’єктів. 

4-5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 
2-3 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики. 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника. 

1-2 

  самостійна робота  виконана менше, ніж 20% загального обсягу завдань. 0-1 

 

 

 

 

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

адміністрування та управління бізнесом,  

д.е.н., професор 
 


