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РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 

 

Семінарські заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом 

теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення 

матеріалу, а також під час виконання індивідуальної науково-дослідної роботи. 

У процесі проведення семінарського заняття організовується дискусія навколо попередньо 

визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також проблемні питання, відповідь на 

які має бути знайдена під час обговорення. Семінарські заняття зі студентами проводяться в 

активній формі. Мета семінару-дискусії, що проводиться в активній формі – активізація мислення 

студентів шляхом їх залучення до організації та керівництва заняттям.  

Мета семінарських занять з курсу «Адміністративний менеджмент»: глибше 

розглянути та сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички кількісного 

оцінювання явищ та процесів у суспільному житті, зокрема для розробки обґрунтованих 

рекомендацій щодо вдосконалення діяльності досліджуваного об’єкта; розглянути на практичних 

заняттях категорії статистичної науки, методи і засоби вивчення масових соціально-економічних 

явищ і процесів. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді, їх 

виступи, активність у дискусії, вміння формувати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові 

оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки 

за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з цієї навчальної 

дисципліни. 
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РОЗДІЛ 2.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

1. 

Семінарське заняття № 1. 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту  

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 
2 

2. 

Семінарське заняття № 2. 

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт 
2 

3. 

Семінарське заняття № 3. 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті 

2 

4. 

Семінарське заняття № 4. 

Тема 7. Адміністративні методи управління  

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 
2 

5. 
Семінарське заняття № 5. 

Заліковий модуль 
2 

Разом годин 10 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1. 
 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Менеджмент в публічному управлінні». 
 

Мета і завдання семінару: Вивчення історичних передумов адміністративного менеджменту та 

складових системи адміністративного менеджменту. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Охарактеризуйте основні передумови виникнення науки управління.  

2. Розкрийте основні положення сучасної концепції адміністративного менеджменту.  

3. У чому виявляється обмеженість концепції адміністративного менеджменту.  

4. Обґрунтуйте складові системи адміністративного менеджменту.  

5. Охарактеризуйте основні адміністративні органи управління та їх різновиди.  

6. Розкрийте сутність та значення процесу адміністративного менеджменту.  

7. Яку роль виконує менеджер-адміністратор в системі адміністративного управління. 

 

План семінару:  
1. Історія розвитку адміністративного управління. 
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2. Охарактеризуйте етапи розвитку теорії адміністративного управління. 

3. У чому полягає суть структурно-функціонального аналізу в адміністративному управлінні. 

4. Назвіть методи аналізу адміністративних завдань. 

5. Які основні напрями діяльності державного адміністрування. 

6. Охарактеризуйте етапи розроблення організаційної структури управління. 

7. Сучасна система адміністративно-державного управління. 

8. Які принципи делегування керівників делегувати повноваження підлеглим. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

1. 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. Райченко A.B. Административный менеджмент : учебник / A.B. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 

2014. – 416 с. – Режим доступу: https://znanium.com/catalog/product/427999 

3. Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. – М. : Издат. дом Дашков и К°, 

2006. – 228 с. 

4. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М., 2003. – 528 с. 

5. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – 

К.: Атіка, 2007. – 564 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 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

 
 

План семінарського заняття № 2. 
 

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Менеджмент в публічному управлінні». 
 

Мета і завдання семінару: Вивчення сутності планування в адміністративному менеджменті та 

вивчення сутності процесу організації праці в адміністративному менеджменті.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Розкрийте сутність адміністративного планування.  

2. Розкрийте основні положення цільового підходу до планування.  

3. Обґрунтуйте методи розробки планів та графіки виконання робіт.  

4. Розкрийте основні положення стратегічного планування.  

5. Розкрийте сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному 

менеджменті.  

6. Охарактеризуйте методологічні основи проектування організаційних структур 

адміністративного управління.  

7. Охарактеризуйте фактори, які впливають на процес проектування.  

8. Розкрийте основні положення змісту робіт у системі діяльності підприємства. 

https://economuch/
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План семінару:  
1. Основні етапи процесу планування. 

2. Проаналізуйте аналіз внутрішнього середовища організації. 

3. Етапи розробки стратегічного державного менеджменту. 

4. Методи прогнозування. 

5. Ролі пов’язані з прийняттям управлінських рішень. 

6. Методи проектування організаційних структур управління. 

7. Встановлення особистих цілей менеджера. 

8. Вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності. 

9. Розподіл функцій між менеджером і підлеглим. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

1. 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. Райченко A.B. Административный менеджмент : учебник / A.B. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 

2014. – 416 с. 

3. Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. – М. : Издат. дом Дашков и К°, 

2006. – 228 с. 

4. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М., 2003. – 528 с. 

5. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – 

К.: Атіка, 2007. – 564 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 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

 

 

План семінарського заняття № 3. 
 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Менеджмент в публічному управлінні». 
 

Мета і завдання семінару: Вивчення сутності процесу мотивації працівників та вивчення 

сутності процесу контролювання в адміністративному менеджменті.   

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Розкрийте зміст і сутність мотивації.  

2. Охарактеризуйте теорії змісту та процесу мотивації.  

3. Розкрийте особливості нетрадиційних підходів до мотивування працівників апарату управління.  

4. Охарактеризуйте види контролювання діяльності апарату управління.  

5. Охарактеризуйте види адміністративного контролю.  

https://economuch/
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6. Охарактеризуйте інструменти адміністративного контролю.  

 

План семінару:  
1. Особливості мотивації адміністративних працівників.  

2. Мотиватори поведінки адміністративних працівників. 

3. Етапи процесу формування трудової поведінки працівників адміністрації.  

4. Дайте визначення контролю. 

5. Охарактеризуйте контроль як функція управління. 

6. Види контролю. 

7. Дайте характеристику основні етапи процесу контролю. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

1. 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. Райченко A.B. Административный менеджмент : учебник / A.B. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 

2014. – 416 с. 

3. Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. – М. : Издат. дом Дашков и К°, 

2006. – 228 с. 

4. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М., 2003. – 528 с. 

5. 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. 

6. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – 

К.: Атіка, 2007. – 564 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 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

 

 

План семінарського заняття № 4. 
 

Тема 7. Адміністративні методи управління 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Менеджмент в публічному управлінні». 
 

Мета і завдання семінару: Вивчення сутності адміністративних методів управління та вивчення 

сутності управлінських рішень в адміністративному менеджменті.   

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Дайте визначення поняття «методи управління». 

2. Охарактеризуйте класифікацію та сферу практичного застосування методів управління. 

3. Які характерні риси методів адміністративного управління? 

https://economuch/
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4. Дайте характеристику системі економічних методів управління, опишіть їх сфери впливу та 

застосування. 

5. Специфічна роль методів примусу та переконання у практичному вирішенні питань управління. 

6. Сутність та основне призначення управлінських рішень. 

7. Класифікація управлінських рішень за різними ознаками. 

8. Місце управлінських рішень як категорії менеджменту у процесі управління організацією. 

9. Які фактори впливають на процес прийняття управлінських рішень? 

10. Вплив інформаційних обмежень на процес вироблення управлінських рішень. 

11. У чому сутність оптимізації управлінських рішень? 

12. Застосування способів моделювання з метою вибору найоптимальніших рішень. 

 

План семінару:  
1. Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація.  

2. Основні положення влади в адміністративному менеджменті. 

3. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.  

4. Методи оцінки реалізації управлінських рішень.  

5. Санкції і стимулювання в прийнятті управлінських рішень. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

1. 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. Райченко A.B. Административный менеджмент : учебник / A.B. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 

2014. – 416 с. 

3. Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. – М. : Издат. дом Дашков и К°, 

2006. – 228 с. 

4. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М., 2003. – 528 с. 

5. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – 

К.: Атіка, 2007. – 564 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 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

 

 

План семінарського заняття № 5. 
 

Заліковий модуль. 

 

 

 

https://economuch/
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь

н
а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під 

час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 

0-1 

2.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь.  

0-5 

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент 

дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування  

відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, 

то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

 

 

 

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

адміністрування та управління бізнесом,  

д.е.н., професор 


