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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Техніка адміністративної діяльності» складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-професійної) програми «Публічне 

управління» підготовки і входить до дисциплін міжфакультетського циклу за вибором. 

Перший рівень вищої освіти, бакалавр 

(назва рівня вищої освіти) 

спеціальності  281 Публічне управління та адміністрування 

спеціалізації_____________________________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Техніка адміністративної 

діяльності» є сприяння опануванню здобувачами теоретичних знань та вироблення 

практичних навичок щодо формування організаційної культури, корпоративного іміджу та 

політики у публічних організаціях, налагодженню ефективної взаємодії між членами 

трудового колективу з урахуванням особливостей психології взаємовідносин персоналу.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни відповідно до освітньої програми: 

 розуміння змісту, форм, напрямів адміністративної діяльності та ролі керівника 

в управлінні організаціями публічної сфери; 

 засвоєння здобувачами теоретичних основ побудови, функціонування й 

розвитку ефективних організацій публічної сфери, прогнозування поведінки їх персоналу; 

 ознайомлення здобувачів з різноманітними формами і методами формування 

організаційної культури, роботи з людьми у процесі управління; 

 вироблення навичок адміністративного мислення, вміння розуміти й 

аналізувати проблеми розвитку організацій та відносин у трудовому колективі; 

 набуття досвіду обґрунтування місії та цілей корпоративної політики, 

корпоративної культури та корпоративного іміджу організації; 

 опанування технології ефективного ділового спілкування з дотриманням 

професійної етики та корпоративних норм поведінки; 

 розвиток умінь формувати дієздатний колектив і створювати в ньому належний 

морально-психологічний клімат через формування етичної культури фахівця. 

Результати вивчення дисципліни дозволяють сформувати у здобувачів низку 

здатностей щодо ефективної організації адміністративної діяльності та управління 

трудовим колективом, що конкретизуються у відповідних компетентностях.  

Загальні компетентності. 

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми 

у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
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розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

4. Здатність працювати в команді. 

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

6. Навички міжособистісної взаємодії. 

7. Здатність підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат в 

колективі, створювати сприятливі умови для професійного розвитку персоналу. 

Фахові компетентності. 

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів. 

2. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки. 

3. Здатність впроваджувати інноваційні технології. 

4. Здатність виконувати функції та процедури щодо прогнозування, 

організування, бюджетування, оперативного управління, координування, звітності, 

контролювання публічної діяльності. 

1.3. Кількість кредитів: денна форма навчання - 3; 

      заочна форма навчання - 3. 

 

1.4. Загальна кількість годин 90 годин 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Обов’язкова / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські заняття 

- год. - год. 

Семінарські заняття 

14  год. 4 год. 

Самостійна робота 

62 год. 82 год. 

у тому числі індивідуальні завдання  

- год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

4. Знати структуру й особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування.  

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

адміністрування.  

8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень.  
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9. Знати основи електронного урядування. 

10. Уміти користуватися системою електронного документообігу. 

14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

17. Уміти проектувати та формувати оптимальну структуру публічних організацій, 

аналізувати динаміку і структуру показників їх діяльності, ефективність використання 

наявних ресурсів. 

19. Уміти нормувати й організовувати управлінську працю, застосовувати 

адекватні ситуації методи і форми мотивації персоналу, розробляти програми 

індивідуального розвитку фахівців. 

21. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Адміністративна діяльність та її складові. 

Адміністративна діяльність – об’єктивна складова публічного управління. Загальна 

характеристика та складові адміністративної діяльності. Особливості адміністративної 

діяльності в публічному управлінні. Мета, цілі, завдання адміністративної діяльності. 

Техніка та технологія як засоби та інструменти реалізації публічного управління.  

Організація діяльності керівника. Зміст, функції та основні напрями діяльності 

керівника. Професійні та ділові якості керівника. Керівник як лідер та адміністратор. 

Авторитет, довіра, імідж керівника.  

Тема 2. Організаційна культура, корпоративна політика та корпоративний імідж.  

Організаційна культура: поняття та її складові. Механізми формування 

організаційної культури. Моделі організаційної культури. Зв’язок організаційної культури 

та виду організації. Методи діагностики організаційної культури. Корпоративна політика 

та корпоративний імідж. Просування корпоративного іміджу, лояльність та ідентифікація 

персоналу з організацією.  

Тема 3. Професійна етика як складова адміністративної діяльності.  

Корпоративна етика та етичний кодекс публічної організації. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку та принципи їх розробки. Організація етичних 

відносин у трудових колективах. Професійна етика публічної служби. Моніторинг стану 

етичних відносин в публічних організаціях.  

Тема 4. Комунікативні технології взаємодії організації. 

Комунікативні технології та комунікативний процес як складова адміністративної 

діяльності. Внутрішні і зовнішні комунікації. Культура спілкування в організації, культура 

постановки завдань керівником. Технологія нарад та зборів, особливості їх проведення та 

організації. Публічний виступ в організаційно-розпорядчій діяльності. Технологія 

проведення ефективних ділових переговорів. Сучасні РR-технології у публічно-

управлінській діяльності.  

Тема 5. Інструменти психологічної взаємодії.  

Психологічна взаємодія та психологічний контакт в організації: поняття, 

класифікації та рівні. Чинники формування ефективної психологічної взаємодії в 

публічних організаціях. Інструменти психологічної взаємодії. Психологічний контакт 

керівника та персоналу, рівні психологічного контакту. Психологічний контакт у процесі 

групової взаємодії. 

Тема 6. Психічні і соціально-психологічні характеристики персоналу. 

Психічні і соціально-психологічні характеристики персоналу, їх вплив на 

ефективність адміністративної діяльності в організації. Психологічна типологія персоналу 

організації. Психотипи персоналу організації, їх ефективне застосування та нейтралізація 

задля досягнення цілей адміністративної діяльності. Конфліктна взаємодія в організації та 

шляхи подолання конфліктів в організації. 

Тема 7. Документообіг в організації. 
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Принципи організації документообігу. Порядок опрацювання документів в 

організації. Інструкції з діловодства. Оформлення та порядок затвердження документів у 

публічних організаціях. Паперовий та електронний документообіг переваги та недоліки. 

Електронний документообіг в публічних організаціях України. Електронний підпис та 

його використання в системі документообігу. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п с інд с.

р. 

л п с ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Інноваційні технології прийняття управлінських рішень 

Розділ 1. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень 

 

Тема 1. 

Адміністративна 

діяльність та її 

складові. 

12 2  2  8 12 1  -  11 

Тема 2. Організаційна 

культура, 

корпоративна 

політика, 

корпоративний 

імідж, 

13 2  2  9 13 0,5  -  12 

Тема 3. Професійна 

етика як складова 

адміністративної 

діяльності. 

13 2  2  9 13 0,5  -  12 

Тема 4. 

Комунікативні 

технології взаємодії 

організації 

13 2  2  9 13 0,5  1  12 

Тема 5. Інструменти 

психологічної 

взаємодії.  

13 2  2  9 13 0,5  1  12 

Тема 6. Психологічні 

та соціально-

психологічні 

характеристики 

персоналу. 

13 2  2  9 13 0,5  1  12 

Тема 7. 

Документообіг в 

організації. 

13 2  2  9 13 0,5  1  11 
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Всього годин  
90 14 - 14  62 90 4  4  82 

ІНДЗ 
- - - -  -       

Всього годин 
90 14  14  62 90 4  4  82 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Семінарські заняття денна заочна 

1 Тема 1. Адміністративна діяльність та її складові.  2 - 

2 Тема 2. Організаційна культура, корпоративна політика та 

корпоративний імідж.  
2 - 

3 Тема 3. Професійна етика як складова адміністративної 

діяльності.  
2 - 

4 Тема 4. Комунікативні технології  взаємодії організації. 2 1 

5 Тема 5. Інструменти психологічної взаємодії.  2 1 

6 Тема 6. Психологічні і соціально-психологічні характеристики 

персоналу. 
2 1 

7 Тема 7. Документообіг в організації. 2 1 

 

5. Завдання для самостійної робота 

Самостійна робота здобувачів – це важлива форма навчального процесу під 

керівництвом і контролем викладача, у ході якого відбувається творча діяльність з набуття 

і закріплення наукових знань. Професійне зростання фахівця, його соціальна 

затребуваність як ніколи залежать від уміння виявити ініціативу, вирішувати нестандартні 

завдання, від здатності до планування і прогнозування результатів своїх самостійних дій. 

Це переорієнтує самостійну роботу з традиційної мети – простого засвоєння знань, 

набуття умінь і навичок, досвіду творчої і науково-інформаційної діяльності – на розвиток 

внутрішньої і зовнішньої самоорганізації майбутнього фахівця. 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

  денна заочна 

1 Тема 1. Адміністративна діяльність та її складові.  8 11 

2 Тема 2. Організаційна культура, корпоративна політика та 

корпоративний імідж.  

9 12 

3 Тема 3. Професійна етика як складова адміністративної 

діяльності.  

9 12 

4 Тема 4. Комунікативні технології  взаємодії організації. 9 12 

5 Тема 5. Інструменти психологічної взаємодії.  9 12 

6 Тема 6. Психологічні і соціально-психологічні характеристики 

персоналу. 

9 12 

7 Тема 7. Документообіг в організації. 9 11 

 Разом  62 82 

Основними видами самостійної роботи здобувачів є: вивчення лекційного 

матеріалу; робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури; вивчення 
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основних термінів та понять за темами дисципліни; підготовка до семінарських занять, 

дискусій, роботи в малих групах, поточної контрольної роботи; контрольна перевірка 

кожним здобувачем особистих знань.  

6. Індивідуальне завдання 

Індивідуальне завдання не передбачене навчальним планом. 

 

7. Методи навчання 

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни «Техніка 

адміністративної діяльності» є:  

- лекції та семінарські, в тому числі виїзні, заняття з використанням 

інтерактивних методів навчання, дискусії в аудиторії, демонстрації здобувачами набутих 

навичок; 

- самостійний пошук спеціальної інформації (літературні джерела, документи, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативні акти), аналіз інформаційних 

ресурсів;  

- презентація набутих знань і навичок на семінарських заняттях. 

 

8. Методи контролю 

Форма підсумкового контролю – оцінка за результатами поточного та підсумкового 

контролю. 

- поточний контроль – виступи на семінарських заняттях, доповнення до 

виступів, виконання завдань, тематичне тестування, участь у дискусіях – 60%. 

- підсумкове тестування (40 тестових завдань) – 40%. 

 
9. Схема нарахування балів 

для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання 

залікової роботи 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Поточне оцінювання Підсумковий тест 

(письмово) 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Контрольна робота   

5 5 5 5 5 5 5 25 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Умовою зарахування підсумкової оцінки є виконання щонайменше 50 % навчальних 

завдань та отримання понад 50 балів. 

 

Контрольна робота проводиться після опрацювання перших 4 тем і входить до 

поточної оцінки з курсу. Включає проведення контрольного тесту, тестові запитання з 

варіантами відповідей. Тест проводиться у електронному форматі на онлайн платформі 

Google Form.  
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка підсумкового контролю виставляється за національною шкалою як сума 

балів, набраних здобувачем вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних 

заходів, передбачених програмою навчальної дисципліни та балів, набраних при складанні 

підсумкового тестування. 
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Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирьохрівневої 

шкали оцінювання 

для двохрівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання: 

90-100 балів: здобувач вищої освіти демонструє сформованість передбачених 

навчальною програмою компетентностей на фаховому рівні, виявляє всебічні, 

систематичні і глибокі знання навчального матеріалу, засвоїв лекційний та практичний 

матеріал і знайомий з додатковою літературою, рекомендованою програмою, вміє вільно 

виконувати практичні завдання, передбачені програмою, вільно оперує набутими 

знаннями, вміннями, застосовує їх у різноманітних ситуаціях;  

70-89 балів здобувач вищої освіти демонструє сформованість передбачених 

навчальною програмою компетентностей на середньому рівні: основні знання, вміння 

освоєні, але допускаються незначні помилки, неточності, труднощі при аналітичних 

операціях, перенесення знань і умінь на нові, нестандартні ситуації; 

50-69 балів: здобувач вищої освіти демонструє сформованість передбачених 

навчальною програмою компетентностей на базовому рівні: допускаються помилки, 

виявляється відсутність окремих знань, умінь, навичок, студент відчуває значні труднощі 

при оперуванні знаннями та вміннями при їх перенесенні на нові ситуації; 

1-49 балів: здобувач вищої освіти демонструє сформованість передбачених 

навчальною програмою компетентностей на низькому рівні: проявляються недостатні 

знання, несформовані уміння, навички.  

 

У разі настання / продовження дії обставин непереборної сили (в тому числі 

запровадження жорстоких карантинних обмежень в умовах пандемії із забороною 

відвідувати ЗВО чи введення у дію військового стану і неможливістю відвідувати ЗВО) 

здобувачам вищої освіти надається можливість скласти залік дистанційно на базі 

платформи Google Classroom з одночасним підключенням відеоконференції на платформі 

Google Meet чи Zoom, або пройти тестування на базі платформи https://onlinetestpad.com 

(тест включає 40 теоретичних питань, які генеруються у випадковому порядку, кожна 

правильна відповідь оцінюється в 1 бал). 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика : навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2011. 252 с. 

2. Виноградський М. Д., Шканова О.М. Організація праці менеджера : навч. посіб . 

К. Знання, 2002. 518 c. 
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3. Етика ділового спілкування: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. 

Іщенко, Т.Ф. Мельничук, Н.В. Чуприк, Л.П. Анохіна. К.: Центр учбової літератури, 2007. 

344 с. 

4. Задихайло Д. В., Кібенко О.Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління : навч. 

посіб,. Харків : Еспада, 2003 688 с. 

5. Мерзляк А.В., Заїка О.В., Безземельна Т.О., Стрілько Я.С., Коваленко. Є.О., 

Скрябіна Д.С. Техніка адміністративної діяльності : навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2012. 

466 с. 

6. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text. 

7. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування : наказ Національного агентства України з 

питань державної служби від 05.08.2016 № 158. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#n13. 

8. Угрин О. Г. Психологія управління: практ.посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 164 с. 

9. Фесенко Г. Г. Психологія управління та конфліктологія: конспект лекцій. 

Харків : ХНУМГ, 2013. 132 с. 

10. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління: 

підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 664 с. 

 

Додаткова література (англійською мовою): 

 

1. Balzac. Organizational Psychology for Managers (Management for Professionals). 

Springer; 2014th edition. 284 p. 

2. Gill Stephen J. The Managers Pocket Guide to the Learning Organization. Human 

Resource Development Press, 2014. 145 p. 

3. Gilmore Sarah, Williams Steve. Human resource management. Oxford, 2013. 418 p. 

4. Kenrick Douglas T., Cialdini Robert B. Social Psychology: Goals in Interaction. 2006. 

November 30. 638 p. 

5. Khan Abas. Text book of management. Scripown publishers, July 2021. 69 p. 

6. Mínguez Norberto. Business ethics and corporate image. MARZO. 2002. January. 

URL: 

https://www.researchgate.net/publication/27590734_Business_ethics_and_corporate_image/ 

7. Theodore M. Newcomb, Ralph H. Turner, Philip E. Converse. Social Psychology: The 

Study of Human Interaction (Psychology Library Editions: Social Psychology) 1st Edition. 

Psychology Press; 2017. 603 p. 

8. Wong Kellie. Organizational culture: Definition, importance, and development. 

Achievers. 2020. 7 May. URL: https://www.achievers.com/blog/organizational-culture-

definition. 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – URL: 

http://www.rada.gov.ua  

2. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

[Електронний ресурс]. URL: http://www.me.gov.ua  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#n13
https://www.researchgate.net/publication/27590734_Business_ethics_and_corporate_image/
https://www.achievers.com/blog/organizational-culture-definition
https://www.achievers.com/blog/organizational-culture-definition
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3. Офіційний сайт урядового порталу Кабінету Міністрів України [Електронний 

ресурс]. URL: http://www.kmu.gov.ua  

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.minfin. gov.ua  

5. Офіційний сайт Інституту економічних досліджень [Електронний ресурс]. URL: 

http:// www.ier.com.ua  

6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. URL: http:// www.nbuv.gov.ua  

7.  Офіційний сайт інституту глобальних стратегій [Електронний ресурс]. URL: 

http://: www.igls.com.ua  

8. Офіційний сайт національної парламентської бібліотеки [Електронний ресурс]. 

URL: http:// www.alpha.rada.kiev.ua  

9. Офіційний сайт інтернет-порталу для управлінців [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.management.com.ua  
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни_____________________ 
                         (назва дисципліни) 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
 

Заступник декана _____________ факультету з навчальної роботи  

 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 

Голова науково-методичної комісії  _____________ факультету  
 

___________________        _______________________                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        

                     

 «____» __________ 20___ р.  

  

 

 


