
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
                                                                      (назва) 

Освітнього рівня бакалавр 

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування  

Галузь знань     28 Публічне управління та адміністрування  

 

1. Назва освітньої компоненти  Адміністративний менеджмент 
                                                                       (назва дисципліни) 

 

2. Тип основна, вибіркова (вказати) - основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

8 240 16-28 - 16-20 - 50-104 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Теорія та історія публічного управління 

2. Державні послуги та маркетинг державних послуг 

3. Менеджмент кадрових ресурсів 

4. Теорії соціально-економічних систем держави 

5. Правові засади публічного управління 

6. Організація діяльності державного службовця 

7. Публічне управління в умовах кризових ситуацій 

8. Інституційне забезпечення публічного управління 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Державні політики і програми 

2. Державне електронне урядування 

3. Професійна компетентність державних службовців 

4. Основи стратегічного управління 

5. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів 

6. Аналіз проектів і програм в управлінні 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 
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Знати Вміти 

1. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування 

1. Використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

2. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства 

у сфері публічного управління та адміністрування 

2. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності 

3. Знати основи електронного урядування 
3. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 

4. Сучасні технологій адміністрування в системі адміністративного 

управління організацій різних форм і сфер діяльності. 

4. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування 

 
5. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку 

 6. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 
1. Коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

2. Основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 

сфері публічного управління та адміністрування. 

2. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку. 

 
3. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень 

 
4. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування 

2. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування 

3. Знати основи електронного урядування 

4. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень 

5. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності 

6. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 

7. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування 

8. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку 

9. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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Розділ 1 Теоретичні засади адміністративного менеджменту 

 

Лекція 1 

Тема: Методологічні 

основи 

адміністративного 

менеджменту 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

 

Лекція 2 

Тема: Еволюція 

концепцій 

адміністративного 

менеджменту 

1. Основи адміністративного 

менеджменту, систему 

адміністративного 

управління  
2. Понятійно-категоріальний 

апарат адміністративного 

менеджменту, сучасні 

підходи та сучасну 

концепція адміністративного 

менеджменту 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

 

Лекція 3 

Тема: Система 

адміністративного 

менеджменту 

1. Систему 

адміністративного 

управління основи 

адміністративного 

менеджменту 

2. Понятійно-категоріальний 

апарат адміністративного 

менеджменту 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

 

Лекція 4 

Тема: Складові система 

адміністративного 

менеджменту 

1. Систему 

адміністративного 

управління основи 

адміністративного 

менеджменту 

2. Понятійно-категоріальний 

апарат адміністративного 

менеджменту 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 
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Лекція 5 

Тема: Адміністративний 

менеджмент та апарат 

управління 

1. Сучасні технологій 

адміністрування в системі 

адміністративного 

управління організацій 

різних форм і сфер 

діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Проблеми й 

перспективи розвитку 

адміністративного 

менеджменту 

 

1. Уміти здійснювати 

пошук та узагальнення 

інформації, робити 

висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї 

компетенції 

2. Використовувати 

сучасні підходи та сучасні 

концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Адміністративний 

менеджмент в різних 

ділових культурах та 

цивілізаціях: вплив 

національних традицій, 

культури та менталітету 

 

1. Уміти здійснювати 

пошук та узагальнення 

інформації, робити 

висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї 

компетенції 

2. Використовувати 

сучасні підходи та сучасні 

концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Основні принципи 

та процеси у 

адміністративному 

менеджменті 

 

1. Використовувати 

сучасні підходи та сучасні 

концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

 

Практичне Тема: Методи  1. Використовувати 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76



 5 

заняття 4 адміністративного 

менеджменту. 

сучасні підходи та сучасні 

концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

 

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

 

Самостійна 

робота 

Тема 1 Теорія 

адміністративного 

менеджменту 

Тема 2 Система 

адміністративного 

менеджменту та апарат 

управління 

1. Основи адміністративного 

менеджменту, систему 

адміністративного 

управління 

2. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

3. Сучасні адміністративні 

методи управління, 

адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

4. Сучасні технологій 

адміністрування, 

інформаційні системи, як 

основу сучасних технологій 

адміністративного 

менеджменту. 

1. Використовувати 

сучасні підходи та сучасні 

концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

2. Коригувати діяльність у 

випадку зміни вихідних 

умов. 

3. Здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, 

робити висновки і 

формулювати рекомендації 

в межах своєї компетенції. 

4. Використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_679_9399778

8.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_679_93

997788.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Розділ 2 Технологія адміністративного менеджменту 

 

Лекція 6 
Тема: Адміністративне 

планування 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Основи адміністративного 

менеджменту, систему 

адміністративного 

управління 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Лекція 7 

Тема: Стратегічне 

планування. Плани та 

програми 

1. Основи адміністративного 

менеджменту, систему 

адміністративного 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15
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управління edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

983809.pdf 

Лекція 8 
Тема: Основи організації 

діяльності адміністрації 

1. Сучасні адміністративні 

методи управління, 

адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Лекція 9 

Тема: Моделі та 

технології проектування 

робіт 

1. Сучасні технологій 

адміністрування, 

інформаційні системи, як 

основу сучасних технологій 

адміністративного 

менеджменту. 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Лекція 10 

Тема: Мотивування 

працівників апарату 

управління 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

Лекція 11 

Тема: Організація 

контролю та регулювання 

в адміністративному 

менеджменті 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Технології 

планування в 

адміністративному 

менеджменті 

 

1. Використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Організації 

діяльності адміністрації 
 

1. Уміти здійснювати 

пошук та узагальнення 

інформації, робити 

висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 
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компетенції 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Практичні аспекти 

мотивування працівників 

апарату управління 

 

1. Застосовувати методи 

контролю якості у сфері 

професійної діяльності 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Реалізація функцій 

в адміністративному 

менеджменті 

 

1. Застосовувати методи 

контролю якості у сфері 

професійної діяльності 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Самостійна 

робота 

Тема 3. Планування в 

адміністративному 

менеджменті 

Тема 4. Основи 

організації діяльності 

адміністрації 

Тема 5. Мотивування 

працівників апарату 

управління 

Тема 6. Контролювання 

та регулювання в 

адміністративному 

менеджменті 

1. Основи адміністративного 

менеджменту, систему 

адміністративного 

управління 

2. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

3. Сучасні адміністративні 

методи управління, 

адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

4. Сучасні технологій 

адміністрування, 

інформаційні системи, як 

основу сучасних технологій 

адміністративного 

менеджменту. 

1. Використовувати 

сучасні підходи та сучасні 

концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

2. Коригувати діяльність у 

випадку зміни вихідних 

умов. 

3. Здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, 

робити висновки і 

формулювати рекомендації 

в межах своєї компетенції. 

4. Використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_679_9399778

8.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_679_93

997788.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Розділ 3 Методи та управлінські рішення в адміністративному менеджменті 

 

Лекція 12 
Тема: Адміністративні 

методи управління 

1. Основи адміністративного 

менеджменту, систему 

адміністративного 

управління 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

Лекція 13 

Тема: Реалізація 

адміністративних методів 

управління 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15
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адміністрування edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

983809.pdf 

Лекція 14 

Тема: Адміністрування 

процесу прийняття 

управлінських рішень 

1. Сучасні адміністративні 

методи управління, 

адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

Лекція 15 

Тема: Адміністрування 

процесу реалізації 

управлінських рішень 

1. Сучасні адміністративні 

методи управління, 

адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

Лекція 16 

Тема: . Сучасні 

технології 

адміністративного 

менеджменту 

1. Сучасні технологій 

адміністрування, 

інформаційні системи, як 

основу сучасних технологій 

адміністративного 

менеджменту. 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Види 

адміністративних методів 

управління 

 

1. Використовувати 

сучасні підходи та сучасні 

концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

2. Коригувати діяльність у 

випадку зміни вихідних 

умов 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Практичне 

заняття 10 

Тема: Організація праці 

підлеглих  
 

1. Здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, 

робити висновки і 

формулювати рекомендації 

в межах своєї компетенції 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Практичне 

заняття 11 

Тема: Адміністрування 

управлінських рішень 
 

1. Використовувати 

сучасні підходи та сучасні 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.
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концепції 

адміністративного 

менеджменту. 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Практичне 

заняття 12 

Тема: Прийняття 

управлінських рішень 
 

1. Здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, 

робити висновки і 

формулювати рекомендації 

в межах своєї компетенції 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

 

Практичне 

заняття 13 

Тема: Сучасні технології 

адміністративного 

менеджменту 

 

1. Використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

Самостійна 

робота 

Тема 7. Адміністративні 

методи управління 

Тема 8. Адміністрування 

процесу прийняття та 

реалізації управлінських 

рішень 

Тема 9. Сучасні 

технології 

адміністративного 

менеджменту 

1. Основи адміністративного 

менеджменту, систему 

адміністративного 

управління 

2. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

3. Сучасні адміністративні 

методи управління, 

адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

4. Сучасні технологій 

адміністрування, 

інформаційні системи, як 

основу сучасних технологій 

адміністративного 

менеджменту. 

1. Використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

2. Застосовувати методи 

контролю якості у сфері 

професійної діяльності 

3. Уміти здійснювати 

пошук та узагальнення 

інформації, робити 

висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї 

компетенції 

4. Уміти налагодити 

комунікацію між 

громадянами та органами 

державної влади і 

місцевого самоврядування 

5. Використовувати методи 

аналізу та оцінювання 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_902_7602997

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_661_9336986

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_679_9399778

8.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_680_1598380

9.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_902_76

029970.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_661_93

369862.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_679_93

997788.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_680_15

983809.pdf 
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програм сталого розвитку 

6. Уміти коригувати 

діяльність у випадку зміни 

вихідних умов 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Гуторова О.О. Г 97 Адміністративний менеджмент: навч. посібник / О.О. Гуторова, О.М. Стасенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - 

Харків: ХНАУ, 2014. - 383с. 

2. Забродська Г. І Адмініс тративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. І. Забродська. - Електрон. дані. - Х. : ХДУХТ, 2017 - 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Назва з тит. Екрана 

3. Кудінова М. М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» для студентів спеціальності 6.03060104 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. - 100 с. 

4. Литвинова Л. В. Менеджмент і маркетинг електронного урядування : навч. посіб. / Л. В. Литвинова. - К. : НАДУ, 2013. - 68 с. 

5. Новікова М. М. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм 

навчання напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент) / М. М. Новікова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2016. - 98 с. 

1. Безкоштовні онлайн-курси - https://prometheus.org.ua/ 

2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України - Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Менеджмент: інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.management.com.ua. - Назва з титул. екрану. 

4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - Режим доступу: http://rada.gov.ua/ 

5. Портал державних послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://igov.org.ua/ 

6. Сайт Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) - Режим доступу: https://nads.gov.ua/ 

7. Student Site - https://www.twirpx.com/ 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік у 4 семестрі, екзамен у 5 семестрі 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

використовується навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме: 

− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів 

− Jira, Trello, Slack, Skype - організація власної роботи та роботи команди 

− Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів ділових центрів відповідальності, відділів, підрозділів, департаментів;  

− інструменти комунікацій Jira, Slack, Skype; 

− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень; 

https://nads.gov.ua/
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− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей 

− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; 

− Microsoft Power BI - аналітика та візуалізація даних; 

− BM SPSS Statistics, ОСА - аналіз та узагальнення соціологічних досліджень  

- Система електронного документообiгу «АСКОД» 

− Парус - автоматизація процесів управління персоналом. 

 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 


