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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Методи та технології адміністрування» – нормативна дисципліна, яка вивчається при 

підготовці фахівців з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Навчальна 

дисципліна входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки та виноситься на 

державну атестацію.  

Предмет навчальної дисципліни. Закономірності й процеси формування та прийняття 

управлінських рішень із застосуванням методів та технологій адміністрування, як в Україні, так 

і з застосування іноземного досвіду.  

Мета навчальної дисципліни. Метою викладання дисципліни «Методи та технології 

адміністрування» є формування у майбутніх бакалаврів сучасного системного мислення та 

комплексу спеціальних вмінь, практичних знань і навичок у галузі адміністрування в органах 

публічної служби та бізнес-структурах. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- Вивчити еволюційний розвиток управління та адміністрування; 

- засвоїти сутність адміністративного управління та його місце в системі організаційно-

управлінських наук;  

- вивчити методологічні основи адміністрування, його цілі та завдання, систему функцій та 

методологічну базу;  

- уміти забезпечувати системний підхід до організації основних процесів адміністративного 

управління, реалізовувати функції, що забезпечують реалізацію адміністративних процесів 

в органах публічного управління та бізнес-структурах;  

- оволодіти методами та технологіями реалізації адміністративних процесів, прийняття 

управлінських рішень у системі адміністративного управління, інформаційно-

комунікаційними технологіями, методами планування, організації, контролю, мотивування 

щодо управлінських процесів;  

- уміти використовувати процедури та види управлінської діагностики й аналізу щодо 

компонентів системи адміністративного управління, готувати управлінські рішення щодо 

впровадження змін і реалізовувати їх, в тому числі в умовах опору змінам; 

- розглянути сутність та місце адміністративного права у системі адміністративного 

управління; 

- вивчити довід ЄС щодо здійснення управління та адміністрування. 

 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів 

Вивчення дисципліни «Методи та технології адміністрування» ґрунтується на знаннях з 

дисциплін: основ економічної науки, макроекономіки, історії. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За   умов   успішного   виконання   вимог   щодо   опанування   науки   студент набуде 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання в управлінській 

професійній діяльності, що передбачає застосування новітніх теорій та методів науки кадрового 

менеджменту і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності : 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
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- Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї. 

- Здатність планувати та управляти часом. 

- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером. 

- Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

- Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення 

нових систем. 

- Здатність бути критичним і самокритичним. 

- Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати 

конфлікти. 

- Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм. 

- Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

Фахові компетентності : 

- Здатність обґрунтовувати управлінські рішення, спроможність забезпечувати їх правомочність та 

здатність здійснювати ефективний контроль за їх виконанням. 

- Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, оцінку 

персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати праці, створення сприятливих умов 

навчання та саморозвитку персоналу підприємства. 

- Здатність аналізувати та оцінювати соціально-економічні процеси, розглядати суспільні явища в 

конкретних історичних умовах. 

- Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, 

розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань у сфері управління людськими 

ресурсами. 

- Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів. 

 

Програмні результати навчання: 

- Демонструвати базові знання та розуміння категорій і законів управління, причинно-наслідкових та 

функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях управління. 

- Розуміти сутність перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у загальноєвропейському 

просторі та завдань, що стоять перед країною та економічними суб’єктами. 

- Мислити креативно та критично, мати навички самоаналізу (самоменеджменту) та тайм-

менеджменту, критично оцінювати наслідки продукованих ідей, розуміти детермінанти впливу на 

спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями 

з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та 

поваги до них 

- Знати місце і значення управлінських систем у вирішенні проблем стійкого розвитку публічних 

адміністрацій, установ, організацій, суб’єктів господарювання в контексті забезпечення їх соціальної, 

економічної та екологічної відповідальності. 

- Розробляти бізнес-плани створення, стратегічні плани розвитку публічних адміністрацій, бізнес-

структур, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); уміти розробляти тактичні та оперативні 

плани поточної діяльності, інвестиційно-інноваційні проекти.  

Володіти навичками виявлення наявних й очікуваних диспропорцій в структурі персоналу для цілей 

її оптимізації з урахуванням змін. 

 

Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 
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2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 5 кредитів. 

Форма контролю: поточний контроль, екзамен. 

 

РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Опис предмета навчальної дисципліни «Методи та технології адміністрування» 

 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

28  «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

«бакалавр» 

Цикл навчального плану нормативна дисципліна 

професійної підготовки магістрів за спеціальністю  

Курс: І  

Семестр: ІІ 

 
 

Спеціальність 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

 

Кількість 

годин за 

ОПП 

 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 
 

Лекції 

Семінарсь- 

кі/  

практичні 

 
 

Самостійна 

робота 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

5 

 

150 

 

20 

 

12 

 

8 

 

130 

Кількість 

годин на сесії 
Кількість змістових 

модулів 

 

Вид контролю 

20 12 ПК, екзамен 

Методи 

навчання 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, робота в групах, Інтернеті, 
розв’язування ситуаційних вправ та творчих завдань тощо 

 

 
РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

навчальної дисципліни «Методи та технології адміністрування» 

 
Тема 1. Еволюційний розвиток управління та адміністрування  

Тема 2. Теоретико-економічна сутність адміністративного менеджменту  

Тема 3. Методологічні основи адміністрування  

Тема 4. Форми та методи публічного адміністрування  

Тема 5. Процеси та системи адміністративного управління  

Тема 6. Особливості адміністративного процесу  

Тема 7. Управління адміністративними процесами  

Тема 8. Діагностування та аналіз в системі адміністративного управління  

Тема 9. Технології в системі адміністративного управління  

Тема 10. Управління змінами в процесі адміністративного управління  

Тема 11. Адміністративне право як галузь публічного права 

Тема 12. Розвиток системи адміністративного управління в Європейському Союзі  
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РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Еволюційний розвиток управління та адміністрування 

Історія виникнення публічного управління та адміністрування. Основні наукові підходи до 

визначення управління та адміністрування. Дискусійні питання щодо визначення понять 

управління та адміністрування. 

  

Тема 2. Теоретико-економічна сутність адміністративного управління 

Поняття та сутність адміністративного менеджменту. Методи дослідження, які 

застосовуються в науці про адміністративне управління. Проблеми теорії адміністративного 

управління. Визначення адміністративного процесу. Поняття про адміністративну діяльність. 

 

Тема 3. Методологічні основи адміністрування  

Цілі та завдання адміністрування. Гармонізація в розвитку державної та приватної 

організації. Система функцій адміністративного управління. Методологічна база 

адміністративного управління 

 

Тема 4. Форми та методи публічного адміністрування 

Поняття та види форм публічного адміністрування. Аналiз форм публічного 

адміністрування. Ступiнь регламентацiї використання форм діяльності Характеристика окремих 

форм публічного адміністрування. Поняття та види методів публічного адміністрування 

 

Тема 5. Процеси та системи адміністративного управління 

Цілі адміністративного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення. Поняття про 

процеси та системи адміністративного управління. Маркетингові процеси в системі 

адміністративного управління. Інноваційні процеси в системі адміністративного управління.  

 

Тема 6. Особливості адміністративного процесу 

Сутність і змістовність адміністративного процесу в організації. Технологічна структура 

адміністративних процесів. Організаційно-адміністративні операції. Аналітико-конструктивні 

операції. Інформаційно-технічні операції. 

 

Тема 7. Управління адміністративним процесом 

Планування адміністративного процесу. Організація адміністративного процесу. Контроль у 

системі адміністративного менеджменту. Мотивація в системі адміністративного менеджменту. 

Влада й особистий вплив. Контроль здійснення змін та реагування. 

 

Тема 8. Діагностування та аналіз в системі адміністративного управління 

Поняття про організаційний аналіз і діагностування. Аналіз і діагностування стану системи 

адміністративного управління організації. Оцінювання засобів організації як основа для реалізації 

адміністративної діяльності. Усебічне оцінювання системи адміністративного менеджменту й 

умов її життєдіяльності. Техніка збирання інформації для аналізу та діагностування стану системи 

адміністративного менеджменту. Обробка результатів діагностичного дослідження 

 

Тема 9. Технології в системі адміністративного управління 

Технології дослідження та реалізації адміністративних процесів. Технології вироблення та 

прийняття управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. Технології 

організаційної структуризації. Технології бізнес-планування та бюджетування в системі 

адміністративного управління. Інформаційно-комунікаційні технології. 

 

Тема 10. Управління змінами в процесі адміністративного управління 

Зміни в умовах функціонування та розвитку організацій сфери адміністративно-публічного 

та приватного управління. Характеристика основних змін зовнішнього середовища організації. 

Види змін в організації. Управління процесом перетворень в організації. Управління опором в 
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процесі впровадження змін 

 

Тема 11. Адміністративне право як юридична основа реалізації публічного 

адміністрування 

Сутність адміністративного права. Мета й завдання адміністративного права України. 

Відносини, що складають предмет адміністративного права. Адміністративне право як галузь, 

наука та навчальна дисципліна. Найбільш широким за сутністю і змістом у тріані аналізованих 

феноменів є адміністративне право як наука, що полягає в онтологічному опануванні, 

гносеологічному пізнанні та діалектичному розвитку й удосконалені різноманітних норм та 

інститутів адміністративного права. 

 

Тема 12. Розвиток системи адміністративного управління в Європейському Союзі 

Теоретичні засади управління в ЄС. Концептуальні основи європейського управління. 

Основні принципи європейського управління. Європейський адміністративний простір. 

Багаторівневе європейське врядування. Наднаціональний рівень європейського управління. 

Національний рівень європейського управління. Регіональний та локальний рівень управління. 

Мережеве управління та неурядові структури. Реформування управління в ЄС. Передумови 

здійснення реформування в ЄС. Напрями модернізації управління в ЄС.  

 

 

РОЗДІЛ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також 

й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Основна література 
1. Бакуменко В. Д. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, В. І. 

Тимцуник. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2013. – 334 с.  

2. Бакуменко В. Д. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, 

Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник та ін. ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К. : ТОВ "НВП 

"Інтерсервіс", 2013. – 148 с.  

3. Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент: Навчальний посібник / Л. Ю. 

Гордієнко, Л. Г. Шемаєва. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2016. – 215 с.  

4. Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування : навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, С. В. 

Лукашев. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 388 с.  

5. Європейська Хартія про місцеве самоврядування [Електронний ресурс]: офіц. текст: 

[ратифіковано Законом України № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року]. 

6. Тимощук В. Адміністративні послуги : посібник / В. Тимощук. – К. : ТОВ "Софія-А", 

2013. – 104 с.  

7. Фоломкіна І. С. Адміністративний менеджмент : консп. лекцій / І. С. Фоломкіна. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 101 с.  

 

Законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Конституція України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. 

Режим доступу до тексту нормат. докум.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  

2. Закон України Про адміністративні послуги // Відомості Верховної Ради України. – 2012. 

– № 9 – Режим доступу до тексту нормат. докум.: htpp:// zakon.rada.gov.ua  

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про 

центр надання адміністративних послуг» від 20лютого 2013 р. № 118 // Офіційний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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вісник України від 07.03.2013 р., № 16, стор. 16, ст. 557  

4. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку ведення Реєстру 

адміністративних послуг. від 30 січня 2013р. №57// Офіційний вісник України. – 2013. – 

№ 9. – С.43 – Ст.339  

Інтернет сайти: 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

№ 

теми 

 
 

Назва теми 

Кількість годин за ОПП Розподіл 

аудиторних годин 

Всього в т.ч.:  

лекції 

 

семінарські СРС/ІР ауд 

1 Еволюційний розвиток 

управління та адміністрування  

12 6/5 1 1 - 

2 Теоретико-економічна сутність 

адміністративного менеджменту  

13 6/5 2 1 1 

3 Методологічні основи 

адміністрування  

12 6/5 1 1 - 

4 Форми та методи публічного 

адміністрування  

13 6/5 2 1 1 

5 Процеси та системи 

адміністративного управління  

12 5/5 2 1 1 

6 Особливості адміністративного 

процесу  

12 5/5 2 1 1 

7 Управління адміністративними 

процесами  

12 5/5 2 1 1 

8 Діагностування та аналіз в 

системі адміністративного 

управління  

12 5/5 2 1 1 

9 Технології в системі 

адміністративного управління  

13 6/5 2 1 1 

10 Управління змінами в процесі 

адміністративного управління  

12 6/5 1 1 - 

11 Адміністративне право як галузь 

публічного права 
12 6/5 1 1 - 

12 Розвиток системи 

адміністративного управління в 

Європейському Союзі  

12 5/5 2 1 1 

 Всього 150 130 20 12 8 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nadc.gov.ua/
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РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

п/п 

Тема та короткий зміст заняття К-ть 

годин 

 

 

1 

Лекційне заняття № 1 

Тема 1. Еволюційний розвиток управління та адміністрування 

Історія виникнення публічного управління та адміністрування. 

Основні наукові підходи до визначення управління та адміністрування. 

Дискусійні питання щодо визначення понять управління та 

адміністрування. 

 Тема 2. Теоретико-економічна сутність адміністративного 

менеджменту 

Поняття та сутність адміністративного менеджменту. Методи 

дослідження, які застосовуються в науці про адміністративне управління. 

Проблеми теорії адміністративного управління. Визначення 

адміністративного процесу. Поняття про адміністративну діяльність. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекційне заняття № 2 

Тема 3. Методологічні основи адміністрування  

Цілі та завдання адміністрування. Гармонізація в розвитку державної 

та приватної організації. Система функцій адміністративного управління. 

Методологічна база адміністративного управління 

Тема 4. Форми та методи публічного адміністрування 

Поняття та види форм публічного адміністрування. Аналiз форм 

публічного адміністрування. Ступiнь регламентацiї використання форм 

діяльності Характеристика окремих форм публічного адміністрування. 

Поняття та види методів публічного адміністрування 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Лекційне заняття № 3 

Тема 5. Процеси та системи адміністративного управління 

Цілі адміністративного управління, їх юридичне та ресурсне 

забезпечення. Поняття про процеси та системи адміністративного 

управління. Маркетингові процеси в системі адміністративного 

управління. Інноваційні процеси в системі адміністративного управління.  

Тема 6. Особливості адміністративного процесу 

Сутність і змістовність адміністративного процесу в організації. 

Технологічна структура адміністративних процесів. Організаційно-

адміністративні операції. Аналітико-конструктивні операції. 

Інформаційно-технічні операції. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

Лекційне заняття № 4 

Тема 7. Управління адміністративним процесом 

Планування адміністративного процесу. Організація 

адміністративного процесу. Контроль у системі адміністративного 

менеджменту. Мотивація в системі адміністративного менеджменту. Влада 

й особистий вплив. Контроль здійснення змін та реагування. 

Тема 8. Діагностування та аналіз в системі адміністративного 

управління 

Поняття про організаційний аналіз і діагностування. Аналіз і 

діагностування стану системи адміністративного управління організації. 

Оцінювання засобів організації як основа для реалізації адміністративної 

діяльності. Усебічне оцінювання системи адміністративного менеджменту 

й умов її життєдіяльності. Техніка збирання інформації для аналізу та 

 
 
 
 
 
 
2 
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діагностування стану системи адміністративного менеджменту. Обробка 

результатів діагностичного дослідження 

 

 

 

 

 

 

 

     5 

Лекційне заняття № 5 

Тема 9. Технології в системі адміністративного управління 

Технології дослідження та реалізації адміністративних процесів. 

Технології вироблення та прийняття управлінських рішень в системі 

адміністративного менеджменту. Технології організаційної структуризації. 

Технології бізнес-планування та бюджетування в системі 

адміністративного управління. Інформаційно-комунікаційні технології. 

Тема 10. Управління змінами в процесі адміністративного 

управління 

Зміни в умовах функціонування та розвитку організацій сфери 

адміністративно-публічного та приватного управління. Характеристика 

основних змін зовнішнього середовища організації. Види змін в 

організації. Управління процесом перетворень в організації. Управління 

опором в процесі впровадження змін 

 

 
 
 
 
 
 
2 
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Лекційне заняття № 6 

Тема 11. Адміністративне право як галузь публічного права 

Призначення (мета і завдання) адміністративного права. Мета й 

завдання адміністративного права України. Відносини, що складають 

предмет адміністративного права. Адміністративне право як галузь, наука 

та навчальна дисципліна. Найбільш широким за сутністю і змістом у тріані 

аналізованих феноменів є адміністративне право як наука, що полягає в 

онтологічному опануванні, гносеологічному пізнанні та діалектичному 

розвитку й удосконалені різноманітних норм та інститутів 

адміністративного права. 

Тема 12. Розвиток системи адміністративного управління в 

Європейському Союзі 

Теоретичні засади управління в ЄС. 1.1. Концептуальні основи 

європейського управління. Основні принципи європейського управління. 

Європейський адміністративний простір. Багаторівневе європейське 

врядування. Наднаціональний рівень європейського управління. 

Національний рівень європейського управління. Регіональний та 

локальний рівень управління. Мережеве управління та неурядові 

структури. Реформування управління в ЄС. Передумови здійснення 

реформування в ЄС. Напрями модернізації управління в ЄС.  

 

 
 
 
 
 
2 

Разом 12 
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7.2. Календарно-тематичний план семінарських (практичних) занять 
 
 

№

 п/п 
Тема та короткий зміст заняття 

К-ть 

годин 

1 
 

   1 

Практичне заняття № 1 

Тема 2. Теоретико-економічна сутність адміністративного менеджменту 

Тема 4. Форми та методи публічного адміністрування 

2 

2
   2 

Практичне заняття № 2 

    Тема 5. Процеси та системи адміністративного управління 

   Тема 6. Особливості адміністративного процесу 

2 

3
   3 

Практичне заняття № 3 

Тема 7. Управління адміністративними процесами 

Тема 8. Діагностування та аналіз в системі адміністративного управління 

2 

 Практичне заняття № 4 

Тема 9. Технології в системі адміністративного управління  

Тема 12.Розвиток системи адміністративного управління в Європейському 

Союзі 

2 

Разом 8 

 

 

 
7.3. Графік консультацій 

 

№ 

п/п 

Назва розділу, зміст консультації Кількість 

годин 

1 Передекзаменаційна консультація 2 

Разом 2 

 

 

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Технології в системі адміністративного управління  

2. Технології дослідження та реалізації адміністративних процесів  

3. Технології вироблення та прийняття управлінських рішень в системі адміністративного 

управління   

4. Технології організаційної структуризації 

5. Технології бізнес-планування та бюджетування в системі адміністративного менеджменту  

6. Інформаційно-комунікаційні технології  

7. Управління змінами в системі адміністративного менеджменту  

8. Зміни в умовах функціонування та розвитку організацій сфери адміністративно-публічного 

управління  

9. Управління процесом перетворення в організації 

10. Управління опором в процесі впровадження змін  

11. Адміністративний процес у державній установі  

12. Технологічна структура адміністративних процесів  

13. Організаційно-адміністративні операції  

14. Аналітико-конструктивні операції  

15. Інформаційно-технічні операції  

16. Управління адміністративним процесом  
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17. Планування адміністративного процесу   

18. Організація адміністративного процесу  

19. Контроль у системі адміністративного менеджменту  

20. Мотивація в системі адміністративного менеджменту  

21. Влада й особистий вплив  

22. Діагностування й аналіз системи адміністративного управління  

23. Поняття про організаційний аналіз і діагностування  

24. Аналіз і діагностування стану системи адміністративного управління організації  

25. Оцінювання засобів організації як основа для реалізації адміністративної діяльності  

26. Усебічне оцінювання системи адміністративного менеджменту й умов її життєдіяльності  

27. Техніка збирання інформації для аналізу та діагностування стану системи 

адміністративного управління  

28. Обробка результатів діагностичного дослідження  

29. Адміністративний менеджмент: сутність та основні складові  

30. Поняття та сутність адміністративного управління  

31. Методи дослідження, застосовувані в науці про адміністративне управління   

32. Історія розвитку адміністративного управління  

33. Проблеми теорії адміністративного управління  

34. Визначення адміністративного процесу  

35. Поняття про адміністративну діяльність  

36. Методологічні основи адміністративного управління  

37. Цілі та завдання адміністративного управління 

38. Система функцій адміністративного управління  

39. Методологічна база адміністративного управління 

40. Процеси та системи адміністративного управління  

41. Цілі адміністративного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення  

42. Поняття про процеси та системи адміністративного управління  

43. Маркетингові процеси в системі адміністративного управління  

44. Інноваційні процеси в системі адміністративного управління 

45. Адміністративне право як галузь публічного права 

46. Призначення адміністративного права.  

47. Мета й завдання адміністративного права України.  

48. Відносини, що складають предмет адміністративного права.  

49. Адміністративне право як галузь, наука та навчальна дисципліна.  

50. Розвиток системи адміністративного управління в Європейському Союзі 

51. Теоретичні засади управління в ЄС.  

52. Концептуальні основи європейського управління.  

53. Основні принципи європейського управління.  

54. Європейський адміністративний простір.  

55. Багаторівневе європейське врядування.  

56. Наднаціональний рівень європейського управління.  

57. Національний рівень європейського управління.  

58. Регіональний та локальний рівень управління.  

59. Мережеве управління та неурядові структури.  

60. Реформування управління в ЄС.  

61. Передумови здійснення реформування в ЄС.  

62. Напрями модернізації управління в ЄС.  

 

РОЗДІЛ  9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до “Положення про 

контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка” від 26.02.2020 р., за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та 

національною шкалою).  
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Методами оцінювання сформованих компетентностей у студентів з даної дисципліни  є: 

практичні роботи, семінари, тестування, індивідуальна та самостійна робота, поточний та 

проміжний контроль, контрольна робота інше.  

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як сума з поточних балів, відображених у журналі обліку відвідування та успішності 

студентів,  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає суму 

оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу (максимальна кількість 

балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає модульну 

контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

Підсумкова максимальна кількість балів  – 100 балів. 

 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів за даний 

вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (акти проміжного контролю, 

заключення, індивідуальну роботу). Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я). 

 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних та 

письмових робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських 

занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в онлайн форматі. 

Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, встановлених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, крім 

рекомендованих. 

 

 

9.1. Таблиця оцінювання знань і компетенцій студентів 

 

Поточний та модульний контроль 

Іспит 

РАЗОМ – 100 

балів 

Практична 

робота на 

семінарських 

заняттях 

(35 балів) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

Залік по модулю 

(5 балів)  

50 балів 50 балів 

100 балів 
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9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) студент 

отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної роботи 

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. 

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.  

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. 

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. 

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. 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється 

під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

3. Залік по модулю  

Критерії оцінювання  

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими варіантами 

(дистанційно за умови дистанційної форми навчання). 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 0,25 бала 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. Кожне правильно виконане завдання 

оцінюється в 1 бал 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – 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. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2,5 балів 
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4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 

Відмінно («8-10») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та аргументовано її 

викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

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

використані сучасні методи аналізу. План роботи поданий і затверджений в терміни, які 

узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

Добре («6-7») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів, 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. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («5-6») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («3-4») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

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

виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 3») – 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. ІНДЗ по вибраній темі не виконано.  

 

5. Екзамен 

Семестровий екзамен, як форма підсумкового контролю, є обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – це теоретичні питання, що мають по чотири 

варіанти відповідей, з яких одна є правильною (максимально 15 балів).  

Другий рівень – практичні завдання з відкритими короткими відповідями (максимально 15 

балів).  

Третій рівень – практичні завдання з повним обґрунтуванням і поясненням одержаних 

відповідей; розширений виклад відповіді на питання (максимально 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів.  

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

 

 

9.1 Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 
Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

A 90 – 100 5 відмінно 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно 

F 0 – 20 2 
незадовільно 

(без права перездачі) 
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РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Викладання дисципліни супроводжується наступним методичним забезпеченням: 

- опорні конспекти лекцій; 

- завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять; 

- завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи; 

- структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал. 

 

 

РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 
Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з 

дисципліни 
 
 

Методи активізації процесу 

навчання 

Практичне застосування 

навчальних 

технологій 

1 2 

Проблемна лекція 

Проблемна лекції направлені на 

розвиток логічного мислення студентів, коло 

питань теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, використовується 

досвід зарубіжних навчальних закладів. 

Студентам під час лекцій роздається 

друкований матеріал, виділяються головні 

висновки з питань, що розглядаються. При 

читанні лекцій студентам даються питання 

для самостійного розмірковування, на які 

лектор відповідає сам, не чекаючи 

відповідей студентів 

 

Тема 12. Розвиток системи 

адміністративного управління в 

Європейському Союзі  

Проблемні питання:  

1. Теоретичні засади управління в ЄС. 

Концептуальні основи європейського 

управління.  

2. Основні принципи європейського 

управління. Європейський 

адміністративний простір.  

3. Багаторівневе європейське врядування. 

Наднаціональний рівень європейського 

управління. Національний рівень 

європейського управління. Регіональний 

та локальний рівень управління.  

4. Мережеве управління та неурядові 

структури.  

5. Реформування управління в ЄС. 

Передумови здійснення реформування в 

ЄС. Напрями модернізації управління в 

ЄС.  

Мозкові атаки 

Мозкові атаки – метод розв’язання 

невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога 

більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію 

Тема 14. Управління адміністративним 

процесом  

- мозкова атака щодо планування 

адміністративного процесу; 

- мозкова атака щодо контролю у системі 

адміністративного менеджменту; 
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- мозкова атака щодо мотивація в системі 

адміністративного менеджменту; 

- мозкова атака щодо влади та контролю 

в адміністративному управлінні 

 

 

 

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 
 

Ресурси мережі Інтернет із 

законодавства України 

Ресурси внутрішньої мережі з 

навчальної дисципліни 

«Методи та технології адміністрування» 

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

▪ http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна податкова служба України 

▪ http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

▪ http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

▪ http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

▪ http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Право. Україна: 

▪ www.legal.com.ua/oqi- bin/rnatrix.ogi/pravo. 

htrnl 

▪ Українське право: www.ukrpravo.com/ 

▪ Програма навчальної дисципліни 

▪ Робоча       програма навчальної 

дисципліни 

▪ Інтегрований навчально-атестаційний 

комплекс (підручник, автоматизована 

навчально-атестаційна система на 

компакт-диску та Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем 

▪ Плани практичних занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи (СРС) 

▪ Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни 

▪ інші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.сustoms.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/
http://www.legal.com.ua/oqi-
http://www.ukrpravo.com/
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РОЗДІЛ 13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 
 
 

№ з/п Зміни і доповнення до робочої 

програми (розділ, тема, зміст 

змін і доповнення) 

Навчальний 
рік 

Підпис 

завідувача кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

 


