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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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Адміністративний менеджмент» 
 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна навчальна дисципліна  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс:  ІІ 

Семестр:  3.4 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

захист реферативних робіт, складання схем, таблиць, 
презентацій, розв’язування ситуаційних завдань, 

проведення тренінгів тощо  тощо 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 64 22 8 2 42 16 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

 9 1 Іспит 
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РОЗДІЛ 3.  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 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 системи управління якістю за стандартами ISO. 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

 

        

Тема 1 Теорія адміністративного менеджменту 7 3 4 2 1  

Тема 2 
Система адміністративного 

менеджменту та апарат управління 
10 5 5 4 1  

Тема 3 
Планування в адміністративному 

менеджменті 
7 3 4 2 1  

Тема 4 
Організовування праці підлеглих та 

проектування робіт 
10 5 5 4 1  

Тема 5 
Мотивування працівників апарату 

управління 
8 3 5 2 1  

Тема 6 
Контролювання та регулювання в 

адміністративному менеджменті 
8 3 5 2 1  

Тема 7 Адміністративні методи управління 7 3 4 2 1  

Тема 8 Адміністрування управлінських рішень 8 3 5 2 1  

Тема 9 
Сучасні технології адміністративного 

менеджменту 
7 2 5 2 -  

 Залік по модулю 2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
16  -/16    

Разом годин 90 32 42/16 22 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
  
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Лекційне заняття №1. 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту. 

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. 

Сучасна концепція адміністративного менеджменту. Принципи 

адміністративного управління. Критика концепції адміністративного 

менеджменту. Проблеми й менеджмент в різних ділових культурах та 

цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету. 

2 

2. Лекційне заняття №2. 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат 

управління. 

Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Категорії 

адміністративного менеджменту. Складові процесу адміністративного 

менеджменту. Система адміністративного управління (Administrative 

Management System – АMS). Структура та рівні формування AMS. 

Адміністративні органи управління та їх різновиди. 

2 

3. Лекційне заняття №3. 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат 

управління. 

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. Вимоги до сучасного менеджера-

адміністратора. 

2 

4. Лекційне заняття №4. 

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті.  
Сутність, принципи та рівні адміністративного планування. Цільовий 

підхід до планування. Методичні основи адміністративного планування. 

Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. Перспективне і 

стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові 

комплексні програми. Короткотермінові та оперативні плани. 

2 

5. Лекційне заняття №5. 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 
Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в 

адміністративному менеджменті. Організування структури адміністрації. 

Делегування повноважень. Горизонтальний, функціональний розподіл 

праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління. Рівні 

адміністративного управління. 

2 

6. Лекційне заняття №6. 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 
Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст 

роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв’язок технології 

та проектування роботи. Моделі проектування робіт. 

2 

7. Лекційне заняття №7. 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління. 

Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання 

демотивації. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату 

управління. Побудова систем стимулювання адміністрації. 

2 
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8. Лекційне заняття №8. 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті. 

Види контролювання діяльності апарату управління. Принципи та види 

адміністративного контролю. Інструменти адміністративного контролю. 

Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. 

Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної 

діяльності. 

2 

9. Лекційне заняття №9. 

Тема 7. Адміністративні методи управління. 

Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Види 

регламентів. Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне 

забезпечення системи адміністративного менеджменту. Персоналізація та 

персоніфікація влади. Типологія керівників і підлеглих. 

2 

10. Лекційне заняття №10. 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень. 
Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 

Форми адміністрування управлінських рішень. Характеристика систем 

виконання управлінських рішень. 

2 

11. Лекційне заняття №11. 

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті. 

Процесний підхід в адміністративному менеджменті. Адміністративні 

ноу-хау.Адміністрування бізнес-процесів. Інтеграція системи 

адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління 

організацією (ERP-системи). Адміністративний менеджмент і системи 

управління якістю за стандартами ISO. 

2 

 Разом 22 
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7.2  Календарно-тематичний план семінарських занять, заліків по модулях 
№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях 

Кількість 

годин  
1 2 3 

 

1. 

Семінарське заняття №1. 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту. 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. 
2 

2. 

Семінарське заняття №2. 

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті. 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 
2 

3. 

Семінарське заняття №3. 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління. 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті. 

2 

4. 

Семінарське заняття №4. 

Тема 7. Адміністративні методи управління. 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень. 
2 

5. 
Семінарське заняття №5. 

Заліковий модуль. 
2 

Разом  семінарських занять 8 

Разом заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 10 
 

 

 

 

7.3  Графік  консультацій 
№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів 2 

2. 
Консультації щодо підготовки до семінарських занять та опрацюванню 

рекомендованої літератури 
2 

3. Консультації щодо організації та виконання індивідуальної роботи студентів 2 

4. Консультації з підготовки до залікового модулю  2 

5. Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 10 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Історія розвитку адміністративного менеджменту.  

2. Етапи розвитку теорії адміністративного менеджменту.  

3. Класична адміністративна школа: А. Файоль, Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі.  

4. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера.  

5. Сучасна концепція адміністративного менеджменту.  

6. Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності.  

7. Принципи адміністративного управління.  

8. Критика концепції адміністративного менеджменту.  

9. Управлінський бюрократизм.  

10. Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та 

невизначеності.  

11. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних 

традицій, культури та менталітету.  

12. Система адміністративного управління (Administrative Management System – AMS).  

13. Категорії адміністративного менеджменту.  

14. Структура AMS.  

15. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration).  

16. Адміністративний менеджмент в некомерційних та громадських організаціях (public 

administration).  

17. Адміністративні органи управління та їх різновиди.  

18. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та суб’єкт 

адміністративного менеджменту.  

19. Форми, завдання, функції та структура адміністрації як органу адміністративного управління.  

20. Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту.  

21. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські 

рішення.  

22. Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та 

суб’єкт адміністративного менеджменту.  

23. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора. 

24. Адміністративні посади та їх ієрархія.  

25. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора.  

26. Сутність адміністративного планування.  

27. Цільовий підхід до планування.  

28. Принципи адміністративного планування.  

29. Рівні адміністративного планування.  

30. Методичні основи адміністративного планування.  

31. Методи розробки планів.  

32. Графіки виконання робіт.  

33. Стратегічне бачення, прогнозування і програмування в стратегічному плануванні.  

34. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації.  

35. Цільові комплексні програми в адміністративному управлінні.  

36. Короткотермінові та оперативні плани в адміністративному управлінні.  

37. Календарні плани в адміністративному менеджменті.  

38. Маршрутні карти в адміністративному менеджменті.  

39. Індивідуальні плани в адміністративному менеджменті.  

40. Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному менеджменті.  

41. Організування структури адміністрації.  

42. Закріплення повноважень, обов’язків та відповідальності працівників адміністрації 

підприємства.  

43. Делегування повноважень.  

44. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління.  
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45. Конкретизація відповідальності.  

46. Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління.  

47. Фактори, які впливають на процес проектування.  

48. Процедура проектування організаційних структур адміністративного управління.  

49. Інструменти проектування.  

50. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація 

адміністративного управління.  

51. Рівні адміністративного управління.  

52. Департаменталізація в апараті управління.  

53. Види департаменталізації.  

54. Адміністративні одиниці.  

55. Масштаб керованості.  

56. Побудова ієрархії адміністративного управління в апараті управління.  

57. Концепція проектування роботи.  

58. Аналіз роботи.  

59. Зміст, вимоги та контекст роботи.  

60. Параметри роботи.  

61. Сприйняття змісту роботи.  

62. Зв'язок технології та проектування роботи.  

63. Моделі проектування робіт.  

64. Форми мотивування адміністративних працівників.  

65. Запобігання де мотивації.  

66. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату управління.  

67. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.  

68. Побудова систем стимулювання адміністрації.  

69. Види контролювання діяльності апарату управління.  

70. Попередній, поточний та завершальний контроль діяльності апарату правління.  

71. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.  

72. Зміст адміністративного та виконавчого контролю.  

73. Види адміністративного контролю.  

74. Зовнішній та внутрішній адміністративний контроль.  

75. Адміністративні стандарти.  

76. Суцільний та вибірковий способи контролю.  

77. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження.  

78. Інструменти адміністративного контролю.  

79. Бюджетний контроль.  

80. Адміністративний аудит.  

81. Статистичне спостереження.  

82. Особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада.  

83. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації.  

84. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності.  

85. Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація.  

86. Організаційно-розпорядчі методи.  

87. Адміністративно-розпорядчі методи.  

88. Накази, розпорядження, усні вказівки.  

89. Регламентація управління.  

90. Види регламентів.  

91. Методика розробки регламентів.  

92. Сучасні підходи до розробки регламентів.  

93. Особливості регламентації у сфері обслуговування.  

94. Документаційне забезпечення системи адміністративного менеджменту.  

95. Інформаційне забезпечення системи адміністративного менеджменту.  

96. Правове забезпечення системи адміністративного менеджменту.  

97. Кадрове забезпечення системи адміністративного менеджменту.  
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98. Технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту.  

99. Адміністративне діловодство в організації.  

100. Природа адміністративної влади.  

101. Персоналізація та персоніфікація влади.  

102. Типологія керівників і підлеглих.  

103. Авторитет керівника.  

104. Обов’язки, права та відповідальність підлеглих.  

105. Адміністративний вплив.  

106. Способи адміністративного впливу.  

107. Дисциплінарний вплив.  

108. Організація дисципліни та порядку.  

109. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади.  

110. Делегування влади підлеглим.  

111. Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими й адміністрацією.  

112. Колективне управління.  

113. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.  

114. Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації.  

115. Побутова комунікаційних мереж в апараті управління.  

116. Форми адміністрування управлінських рішень.  

117. Характеристика систем виконання управлінських рішень.  

118. Контроль ухвалених рішень.  

119. Оцінка реалізації управлінських рішень.  

120. Санкції і стимулювання.  

121. Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністративного менеджменту.  

122. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті.  

123. Процесний підхід в адміністративному менеджменті.  

124. Адміністративні ноу-хау.  

125. Адміністрування бізнес-процесів.  

126. Адміністративний менеджмент та концепція «заощадливого виробництва».  

127. Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління 

організацією (ERP-системи).  

128. Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO. 

 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться включає поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної роботи 

(лекції та семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні 

програмного матеріалу дисципліни. Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою 

оцінкою засвоєння знань студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Адміністративний менеджмент» використовуються такі методи 

контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

опитування, виступи на семінарських заняттях, дискусії, обговорення і поточне експрес-

тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і 

включає семестровий контроль у формі письмового семестрового екзамену. 
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9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

 
 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 3 бали 

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. 

3 

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.  

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. 

1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Поточний та модульний 

контроль 
Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

ЕКЗАМЕН 
Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 
Семінарські, 

заняття 

Заліки по 

модулях  

12 15 8 15 
50 балів 

50 балів 
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Критерії оцінювання 15 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодики; 

 проведений опис об’єктів. 

13-15 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 

10-13 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики. 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника. 

5-10 

  самостійна робота  виконана менше, ніж 20% загального обсягу завдань. 

 
0-5 

3.  Заліковий модуль 

Критерії оцінювання  15 балів 

1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно 

виконане завдання виставляється 0,5 бала. (максимально 10  0,5  = 5 

балів). 

2. Другий рівень (5 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За 

кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 1 бал. 

(максимально 1  5= 5 балів). 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю 

(повне обґрунтування відповіді). 

В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього рівня проводиться за 

чотирибальною системою:  (максимально 2,5  2 = 5 балів). 

15 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 8 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
5-8 

▪ робота захищена,  але виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів 

або вимог 

0-5 

5.  Екзамен 50 



 22 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим 

для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 20 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 1 бал 

(максимально 10  1 = 10,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з  короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, і коментарі. За кожне 

правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 

6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-20) – питання теоретичного характеру, які 

вимагають повної описової відповіді (максимально 4  5,5 = 22 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

0-50 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент»  включає: 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 
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 Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) 

і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового контролю знань; 

 Екзаменаційні білети; 

  Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських занять; 

 Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал. 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції 

 Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 

1. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив 

національних традицій, культури та менталітету. 

2. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора. 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

1. Проблеми сучасного мотивування адміністративних працівників 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 

Прийняття управлінських рішень в адміністративному управлінні. 

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту  
1. Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO. 
 

Проблемні ситуації 

 Надати характеристику існуючим структурним підрозділам в організації.  Які чинники 

визначають створення тих чи інших структурних підрозділів 

Провести узагальнення та систематизацію управлінських норм та нормативів 

Робота в парах 

 Розробка документограми управління 

Ділові ігри 

 Ділова гра 1. Моделювання діяльності керівника на етапі вступу на посаду. 

Ділова гра 2. Розробка управлінських рішень методом колективного генерування ідей. 

Ділова гра 3. Вироблення алгоритму дозволу конфліктних ситуацій. 

Ділова гра 4. Організація переговорів і презентації. 

Аналіз конкретних ситуацій 

 Розглянути приклади письмових розпоряджень на підприємстві ( в організації). 

Розглянути приклади службово-комунікаційних операцій 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

 

▪ Програма навчальної дисципліни;  

▪ Робоча програма навчальної дисципліни для 

денної форми навчання; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення 

лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента 

(індивідуальні навчально-дослідні завдання) і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів 

(збірник тестових завдань). 

 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


