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Обсяг 
в год. Тема та стислий зміст лабораторного заняття Мета заняття 

1 2 3 
2 Заняття 1. Адміністрування в управлінні 

організацією 
([1, с. 130-177], [2, с.166-206]) 
1.Адміністративні відносини як об’єкт  дослідження і 
впливу.  
2.Зміст адміністративного впливу.  
3.Прикладне значення адміністрування в організації. 
4.Особливості вивчення адміністративних основ 
організації.  

Засвоїти зміст 
адміністративного 

впливу та відмінність  
адміністративної 

діяльності від інших 
видів діяльності 
органів влади. 

2 Заняття 2. Адміністративна діяльність в сфері 
публічного управління ([1, с. 594-667], [2, с.371-397]) 
1. Відмінність адміністративної діяльності від інших 
видів діяльності органів влади.  
2.Особливості  адміністративної діяльності. 
3.Регламентація адміністративної діяльності.  
4.Основи адміністративної діяльності у сфері публічного 
управління.  
5. Поняття, основні елементи і функції адміністрування.  
6.Поняття, класифікація і зміст принципів 
адміністративної діяльності.  
7.Адміністрування в публічному управлінні. 
8.Відмінності державно-приватного партнерства від 
інших форм відносин держави і бізнесу 

Засвоїти зміст та 
відмінність  

адміністративної 
діяльності від інших 

видів діяльності 
органів влади. 

2 Заняття 3. Система адміністративного управління та 
апарат управління   
([1, с. 178-203], [2, с.38-50], [5, с. 119-136]) 
1.Адміністративні органи управління та їх різновиди.  
2.Адміністративний процес.  
3.Методи адміністративного менеджменту та їх 
класифікація.  
4.Регламентація діяльності організації.  
5.Координація діяльності.  
6.Інформаційне забезпечення адміністративного 
управління.  
7.Організаційне забезпечення.  
8.Методичне забезпечення.  
9.Правове забезпечення.  
10.Особливості організаційно-методичного забезпечення 

Засвоєння методів 
адміністративного 
менеджменту та їх 

класифікацію та 
особливості 

організаційно-
методичного 
забезпечення 

адміністративної 
діяльності 
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адміністративної діяльності 

2 Заняття 4. Адміністративний процес в державній 
установі 
([1, с. 594-667], [2, с.371-397]) 
1.Сутність та зміст адміністративного процесу в 
державній установі.  
2.Технологічна структура адміністративних процесів.  
3.Організаційно-адміністративні операції. 4.Аналітико-
конструктивні операції.  
5.Інформаційно-технічні операції.  
6.Планування адміністративного процесу. 7.Організація 
адміністративного процесу.  
8.Контроль в системі адміністративного менеджменту.  
9.Мотивація в системі адміністративного менеджменту.  
10.Влада та особистий вплив 

Засвоєння 
технологічної 

структури 
адміністративних 

процесів, 
організаційно-

адміністративні 
операції, аналітико-

конструктивні 
операції та 

інформаційно-
технічні операції. 

2 Заняття 5. Управління адміністративним процесом  
([1, с. 178-203], [2, с.38-50], [5, с. 119-136]) 
1.Планування адміністративного процесу 
2.Організація адміністративного процесу 
3.Контроль в системі адміністративного менеджменту 
4.Мотивація в системі адміністративного менеджменту 
5.Влада та особистий вплив 

Засвоєння планування 
адміністративного 

процесу 

2 Заняття 6. Діагностика та аналіз адміністративної 
діяльності 
 ([1, с.261-309], [2, с. 213-309], [6, с. 229-287]) 
1.Поняття про організаційний аналіз та діагноз. 2.Аналіз 
і діагноз стану системи адміністративного управління 
організації.  
3.Оцінка засобів організації як основа для реалізації її 
адміністративної діяльності.  
4.Всебічна оцінка системи адміністративного 
менеджменту та умов її життєдіяльності.  
5.Техніка збору інформації для аналізу і діагнозу стану 
адміністративної діяльності.  
6.Обробка результатів діагностичного дослідження 

Засвоєння аналізу і 
діагноз стану системи 

адміністративного 
управління 
організації. 

 2 Заняття 7. Технології  адміністративної діяльності 
([1, с.477-526], [2, с.25-37], [6, с.69-99]) 
1.Технології дослідження і реалізації адміністративних 
процесів.  
2.Технології виробітки та прийняття управлінських 
рішень.  
3.Технології організаційної структуризації. 4.Технології 
бізнес-планування та бюджетування. 5.Інформаційно-
комунікаційні технології 

Опанування 
технологією 

дослідження і 
реалізації 

адміністративних 
процесів. 
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Бібліотеки України 
1. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського  
http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Національна парламентська бібліотека України 
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http://library.opu.ua 
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