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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Адміністративний менеджмент – одна з основних функцій управління для керівника будь-

якого рівня. 

Змістом процесу управління є взаємодія суб’єкта і об’єкта управління, що здійснюється за 

допомогою управлінських функцій і проявляється в перетворенні, аналізі та оцінюванні необхідної 

для прийняття рішень інформації. 

Останніми десятиріччями у сфері адміністративного управління особливо гостро постала 

проблема, пов’язана з недостатніми вміннями і навичками керівників на всіх рівнях управлінської 

ієрархії. 

Управління – фактор суспільного розвитку. Основою управління є рішення. Навчання 

прийняттю управлінських рішень – складне комплексне завдання, розв’язання якого потребує 

інтеграції знань про людину як суб’єкта і об’єкта прийняття рішення, механізм дії законів 

управління, урахування факторів, що діють у сфері прийняття рішень, використання сучасних 

освітніх технологій тощо. Навчання прийняттю рішень має специфічні особливості, зумовлені не 

тільки необхідністю засвоєння знань, а й формування навичок та умінь їх практичного 

застосування в різних умовах, розвитку відповідних здібностей. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Дослідження теоретичних та практичних особливостей адміністративного менеджменту у 

сучасних умовах господарювання. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному 

використанню управлінців різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню 

цілісної системи адміністративного управління організацією. 

 

Основні завдання 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

– вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту; 

–  обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного 

менеджменту; 

–  вивчення функцій та процесу адміністративного менеджменту; 

–  формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи; 

–  обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих; 

–  вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності; 

–  формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації. 
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У результаті вивчення дисципліни у студентів мають бути сформовані спеціальні 

професійні, соціальні та особистісні компетенції, накопичені знання щодо формування та 

функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями, сукупності 

функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини і 

органах управління організацій різних форм і сфер діяльності. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, 

як: «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Корпоративна соціальна відповідальність», 

«Менеджмент в публічному управлінні». У свою чергу, знання з даної дисципліни забезпечують 

успішне засвоєння наступних навчальних дисциплін: «Правове забезпечення публічного 

управління», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Управління неурядовими 

організаціями». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати 

– предмет, завдання та функції адміністративного менеджменту; 

– теоретико-методологічні засади теорії та практики адміністративного менеджменту; 

– історію становлення і розвитку теорії та практики адміністративного менеджменту; 

– основні закони, засади, функції, методи адміністративного менеджменту, що діють у різних 

сферах життєдіяльності суспільства; 

– особливості державно-адміністративного управління; 

– систему діяльності осіб, що приймають рішення, і їхній апарат при розробці та реалізації 

управлінських рішень; 

– основні поняття, сутність і специфіку управління в державній, матеріальній і духовній 

сферах; 

– роль, місце і теоретичні засади управлінської діяльності керівника організації (лінійного 

менеджера); 

– зміст і послідовність дій менеджера-керівника організації (лінійного менеджера) при 

виконанні основних функціональних обов’язків; 

– механізми дії законів управління соціальними об’єктами; 

– організацію управлінської діяльності менеджерів різних рівнів управління та формування її 

складових; 

– застосування сучасних засад і напрямів наукової організації праці; 

– психолого-соціальну базу адміністративного менеджменту; 

– основні психолого-акмеологічні засоби індивідуально-професійного розвитку; 

– методологічні засади оцінки ефективності адміністративного менеджменту. 
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б) вміти 

– творчо застосовувати знання теорії і практики управлінської адміністративної діяльності при 

виконанні функціональних обов’язків; 

– використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття і реалізації 

адміністративно-управлінських рішень; 

– використовувати технології, що розвивають здібності до адміністративного менеджменту; 

– враховувати досвід управлінської адміністративної діяльності, набутий різними школами 

управління в умовах України; 

– оцінювати ефективність управління в організації; 

– планувати та організовувати особисту діяльність, поєднуючи в ній виконання основних 

засад управління, застосовувати залежно від ситуації найдоцільніші та найефективніші стилі й 

методи роботи; 

– організовувати процес документування в управлінні, формувати вимоги до складання та 

оформлення документів; 

– організовувати та проводити ділові зустрічі, переговори, управляти потоком відвідувачів; 

– складати та оформлювати документи: організаційно-розпорядчі, з особового складу, 

господарської та зовнішньоекономічної діяльності; 

– формувати потоки документів, організовувати порядок їх проходження та виконання. 

 

бути ознайомлені: 

– з існуючими підходами в удосконалюванню систем адміністративної управлінської 

діяльності; 

– з проблемами в галузі навчання прийняттю управлінських рішень; 

– із сучасними концепціями у сфері адміністративного менеджменту; 

– з методами, техніками, технологіями передових шкіл адміністративної діяльності 

менеджерів-керівників; 

– з проблемами розвитку адміністративного менеджменту; 

– з проблемами у сфері підготовки менеджерів і навчання сучасним технологіям організації 

діяльності менеджера-керівника. 
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  3 кредити. 

 

Форма контролю  – проміжний модульний контроль, іспит. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер теми Назва теми 

Розділ 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 

Розділ 2. Технологія адміністративного менеджменту 

Тема 3.  Планування в адміністративному менеджменті 

Тема 4.  Організовування праці підлеглих та проектування робіт 

Тема 5.  Мотивування працівників апарату управління 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті 

Розділ 3. Методи та управлінські рішення в адміністративному менеджменті 

Тема 7. Адміністративні методи управління 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична 

адміністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі. Теорія адміністративної 

організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна концепція адміністративного менеджменту. 

Принципи адміністративного управління. 

Критика концепції адміністративного менеджменту. Управлінський бюрократизм. 

Проблеми й менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, 

культури та менталітету. 

 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 

Система адміністративного управління (Administrative Management System – АMS). 

Категорії адміністративного менеджменту. Структура AMS. Рівні формування AMS. 

Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та 

громадських організаціях (public administration). 

Адміністративні органи управління та їх різновиди. Адміністрація (апарат управління) як 

орган адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту, її форми, 

завдання, функції та структура. 

Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу 

адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення. 

Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та 

суб’єкт перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаос невизначеності. 

Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора. Адміністративні посади та їх 

ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора. 

 

Розділ 2. Технологія адміністративного менеджменту  

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті 

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування. Принципи 

адміністративного планування. Рівні адміністративного планування. Методичні основи 

адміністративного планування. Методи розробки планів. Графіки виконання робіт. 

Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. Перспективне і стратегічне 

планування як основна функція адміністрації. Цільові комплексні програми. Короткотермінові та 

оперативні плани. Календарні плани. Маршрутні карти. Індивідуальні плани. 
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Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт 

Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному 

менеджменті. Організування структури адміністрації. Закріплення повноважень, обов’язків та 

відповідальності працівників адміністрації підприємства. Делегування повноважень. 

Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. Конкретизація 

відповідальності. 

Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного 

управління. Фактори, які впливають на процес проектування. Процедура проектування 

організаційних структур адміністративного управління. Інструменти проектування. 

Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація 

адміністративного управління. Рівні адміністративного управління. Департаменталізація в апараті 

управління. Види департаменталізації. Адміністративні одиниці. Масштаб керованості. Побудова 

ієрархії адміністративного управління в апараті управління. 

Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст роботи. 

Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв’язок технології та проектування роботи. Моделі 

проектування робіт.  

 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання демотивації. Роль 

посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату правління. Нетрадиційні 

підходи до мотивування працівників апарату управління. Побудова систем стимулювання 

адміністрації. 

 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті 

Види контролювання діяльності апарату управління. Попередній, поточний та 

завершальний контроль діяльності апарату правління. Особливості та умови контролювання 

адміністративної діяльності. Зміст адміністративного та виконавчого контролю. Принципи 

адміністративного контролю. Принципи адміністративного контролю. Види адміністративного 

контролю. Зовнішній та внутрішній адміністративний контроль. Адміністративні стандарти. 

Суцільний та вибірковий способи контролю. Візуальні та автоматизовані види контрольного 

спостереження. Інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, 

адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте спостереження, доповідь, звіт, 

нарада. 

Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. Регулювання як спосіб 

усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності. 
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Розділ 3. Методи та управлінські рішення в адміністративному менеджменті 

Тема 7. Адміністративні методи управління 

Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно-розпорядчі та 

адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, усні вказівки. Регламентація 

управління. Види регламентів. Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до розробки 

регламентів. Особливості регламентації у сфері обслуговування. 

Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи 

адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організації. 

Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. Типологія 

керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов’язки, права та відповідальність підлеглих. 

Адміністративний вплив. Способи адміністративного впливу. Дисциплінарний вплив. Організація 

дисципліни та порядку. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади. Делегування 

влади підлеглим. 

Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими й адміністрацією. 

Колективне управління. 

 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. Створення системи 

комунікацій і інформаційного забезпечення організації. Побутова комунікаційних мереж в 

апараті управління. Форми адміністрування управлінських рішень. Характеристика систем 

виконання управлінських рішень. Форми прийняття управлінських рішень адміністрацією. 

Характеристика систем виконання управлінських рішень. Контроль ухвалених рішень. Оцінка 

реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання. 

 

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 

Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністративного менеджменту. 

Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті. Процесний підхід в 

адміністративному менеджменті. Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. 

Адміністративний менеджмент та концепція «заощадливого виробництва». Інтеграція системи 

адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією (ERP-

системи). Адміністративний менеджмент і сист 
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