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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Адміністративний менеджмент 

Викладач (-і) к.е.н., доц.  Гавадзин Н. О. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(050)6615702 

E-mail викладача n_havadzyn@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЕСТS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути плідно використані 

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. 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.  

3. Мета та цілі курсу  

Набуття фахівцями компетенцій щодо розуміння сутності та практичних прийомів 

адміністративного менеджменту. Навчання прийняттю рішень з урахуванням специфічних 

особливостей, що зумовлені не тільки необхідністю засвоєння знань, а й формуванням 

навичок та умінь їх практичного застосування в різних умовах, розвитку відповідних 

здібностей.  

4. Результати навчання (компетентності) 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  здатність управляти 

організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; здатність діяти 

соціально відповідально і свідомо; здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 150 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 56 год. 

самостійна робота 54 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІ 073«Менеджмент» ІІ нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1. Теорія Лекція, [1, 5, Опрацюва 4 бали До 



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.  

семінар-

ське 

заняття 

14, 

19] 

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Концепція 

адміністративного менеджменту  
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. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[14, 

19] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 3. Система 

адміністративного менеджменту  
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).  

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[1, 2, 

7, 19] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 4. 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. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[3, 7, 

19] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 5. Апарат управління 
Менеджер-адміністратор як 

ключовий елемент системи 

адміністративного управління та 

суб’єкт перспективи розвитку 

адміністративного менеджменту в 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[1, 

19] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



умовах хаосу та невизначеності.  

 Зміст діяльності, функції й 

завдання менеджера- 

адміністратора. Адміністративні 

посади та їх ієрархія. Вимоги до 

сучасного менеджера- 

адміністратора. 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 6. 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. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[3, 8, 

12, 

14] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Види планування в 

адміністративному менеджменті  
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. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[12, 

14, 

15] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Організовування праці 

підлеглих  
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.  

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[2, 4, 

9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Організовування 

проектних робіт. Методологічні 

основи проектування 

організаційних структур 

адміністративного управління. 

Фактори, які впливають на процес 

проектування. Процедура 

проектування організаційних 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[2, 9, 

10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



структур адміністративного 

управління. Інструменти 

проектування. 

заняття 

Тема 10. Організовування 

розподілу праці підлеглих та 

проектування робіт  
Горизонтальний, функціональний 

розподіл праці та вертикальна 

спеціалізація адміністративного 

управління. Рівні 

адміністративного управління. 

Департаменталізація в апараті 

управління. Види 

департаменталізації. 

Адміністративні одиниці. 

Масштаб керованості. Моделі 

проектування робіт 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[2, 7, 

10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11. Організація ієрархії 

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.  

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[2, 7, 

10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12. Мотивування 

працівників апарату управління 

Форми мотивування 

адміністративних працівників. 

Запобігання демотивації. Роль 

посадових окладів, надбавок, 

доплат та премій у мотивуванні 

апарату правління 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[3, 5, 

16] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 13. Мотивування 

управлінських працівників  
Нетрадиційні підходи до 

мотивування працівників апарату 

управління. Побудова систем 

стимулювання адміністрації. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[3, 5] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 14. Контролювання та 

адміністративному менеджменті  
Види контролювання діяльності 

апарату управління. Попередній, 

поточний та завершальний 

контроль діяльності апарату 

правління. Особливості та умови 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[4, 8, 

11] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



контролювання адміністративної 

діяльності. Зміст 

адміністративного та виконавчого 

контролю.  

кого 

заняття 

Тема 15. Регулювання в 

адміністративному менеджменті  
Принципи адміністративного 

контролю. Види 

адміністративного контролю. 

Зовнішній та внутрішній 

адміністративний контроль. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[4, 8, 

11] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 16. Контролювання та 

регулювання в 

адміністративному менеджменті  
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. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[11, 

18, 

19] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 17. 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. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[6, 12, 

19] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 18. Забезпечення 

адміністративних методів 

управління 
Документаційне, інформаційне, 

правове, кадрове і технічне 

забезпечення системи 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[6, 12, 

20] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



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. 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 19. 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. 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[1, 6, 

13, 

14] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 20. 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 

Лекція, 

семінар-

ське 

заняття 

[10, 

16, 

20] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

4 бали 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



виробництва». Інтеграція системи 

адміністративного менеджменту з 

автоматизованою системою 

управління організацією 

(ERPсистеми). Адміністративний 

менеджмент і системи управління 

якістю за стандартами ISO. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за екзамен 

«відмінно» – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

«добре» – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

«задовільно» – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

«незадовільно» – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 



користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування та 

за відповіді на всі основні та додаткові 

запитання під час аудиторних занять (80 

балів); 

– оцінка за контрольну роботу (10 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 

груп. 
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