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Керівник  

ПІП д.е.н., проф. Мельник Алла Федорівна 

Контактна інформація melnykaf@gmail.com,  +380972283301 

Опис дисципліни 
 
Дисципліна «Адміністративний менеджмент» спрямована на формування у здобувачів сучасного 
мислення та спеціальних знань у галузі адміністративного менеджменту; набуття умінь та 
формування компетенцій, необхідних для виконання функцій адміністративного менеджменту, 
організаційного забезпечення та адміністрування діяльності суб’єктів управління та адміністрування. 
Дисципліна зорієнтована на набуття здатності організовувати систему адміністративного управління в 
організаціях; володіння методами та технологіями адміністративного менеджменту та 
адміністрування управлінських рішень. 

Структура дисципліни 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1 / 1 1. Теоретичні засади 
та місце 
адміністративного 
менеджменту в 
діяльності організації 

Вміння визначати сутнісні, функціональні та 
процесні характеристики адміністративного 
менеджменту; ідентифікувати 
адміністративний менеджмент як специфічну 
складову менеджменту та публічного 
управління; тлумачити сучасні концепції 
адміністративного менеджменту  

Тести, 
дискусійне 
обговорення  

1 / 1 2. Система 
адміністративного 
менеджменту та 
апарат управління 

Здатність аналізувати складові системи 
адміністративного управління (AMS ); 
розмежовувати цільові та функціональні 
характеристики бізнес-адміністрування та 
публічного адміністрування; 

Управлінські 
ситуації та 
завдання 

2/ 2 3.  Планування в 
адміністративному 
менеджменті  

Готовність застосовувати методи та 
реалізовувати процедури адміністративного 
планування; використовувати технології 

Управлінські 
ситуації з 
розрахунковими 
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організаційного та ресурсного забезпечення 
реалізації стратегічних, тактичних та 
оперативних планів  

завданнями 

2 / 2 4. Проектно-
організаційна 
діяльність в 
адміністративному 
менеджменті 

Здатність організовувати систему 
адміністративного управління в організації, 
формувати рівні адміністративного 
управління; забезпечувати узгодження 
функцій адміністрування в процесі реалізації 
механізмів публічного управління та 
адміністрування  

Задачі, 
управлінські 
ситуації 

2/ 2 5. Організування праці 
підлеглих та 
проектування робіт 

Готовність  розподіляти повноваження, 
обов’язки та відповідальність між 
структурними елементами організації та 
посадовими особами; 
здатність організовувати працю підлеглих, 
проектувати та регламентувати їх роботи 

Управлінські 
ситуації 

2 / 2 6. Мотивування 
працівників апарату 
управління 

Готовність впроваджувати методи та засоби 
організації діяльності та мотивації працівників 
адміністративного апарату органу публічної 
влади, державних службовців та посадових 
осіб органів місцевого самоврядування; 
обґрунтовувати вибір моделей керівної 
діяльності в організації 

Тести,  
дискусія 

2 / 2 7. Контролювання, 
регулювання в 
адміністративному 
менеджменті 

Володіння методами та технологіями 
адміністративного менеджменту; уміння 
забезпечувати процедури контролювання та 
регулювання в системі публічного управління 
та адміністрування 

Управлінські 
ситуації 

1 / 1 8. Адміністративні 
методи управління. 
Регламентаційна 
діяльність в організації 

Готовність до реалізації функцій та 
застосування спеціального інструментарію 
адміністративного менеджменту; застосування  
процедур регламентування  функцій, процесів, 
діяльності органу публічної влади   

Управлінські 
ситуації, 
тренінгові 
завдання 

1 / 1 9. Адміністрування 
управлінських рішень 

Готовність оперувати системою методів 
прийняття та реалізації управлінських рішень 
та їх адміністрування; здатність 
організовувати адміністративне діловодство в 
організації; оперувати організаційно-
розпорядчою, регламентуючою та 
контрольною документацією 

Управлінські 
ситуації, 
тренінгові 
завдання 

1 / 1 10. Сучасні технології 
адміністративного 
менеджменту 

Вміння імплементувати сучасні  інноваційні 
методи та інформаційні технології в систему  
адміністративного менеджменту  органів 
публічної влади  для підвищення 
результативності, дієвості, ефективності та 
сталого розвитку.  

Тести, 
дискусійне 
обговорення 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни "Адміністративний менеджмент" використовуються такі 
засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування; залікове 
модульне тестування та опитування; презентації результатів виконаних завдань та досліджень;; 
презентації та виступи на наукових заходах; бесіди та обговорення проблемних питань, методи 
дискусійного характеру (дискусії), робота в проблемних групах, тренінгові завдання, індивідуальні 
консультації, залік. 

● Політика щодо перескладання. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2609/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%9C.%2Bdoc.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2609/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%9C.%2Bdoc.pdf
http://nung.edu.ua/files/attachments/praktykum_mia_am.pdf
https://books.google.com.ua/
https://books.google.com.ua/
https://books.google.com.ua/
https://books.google.com.ua/
https://books.google.com.ua/
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іспитів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування – за умов дистанційної форми навчання. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником та деканатом.  

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка розраховується  за результатами диференційованого заліку. 

Шкала оцінювання здобувачів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


