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Адміністративний менеджмент — це одна з основних функцій
управління для керівника будь-якого рівня, яка передбачає відповідно до мети та завдання діяльності розробляти плани, визначає, що, де
і коли потрібно зробити, хто і як буде виконувати накреслене, а також
дотримуватися виконання процедури прийняття рішення, організації управління і контролю, документаційно забезпечувати процеси
управління.
Змістом процесу управління є взаємодія суб’єкта і об’єкта управління, яка здійснюється за допомогою управлінських функцій і виявляється шляхом перетворення, аналізу та оцінки необхідної для
прийняття рішень інформації.
Способи і організаційні форми документування визначають рівень інформаційного забезпечення управління, оперативність і якість
рішень, зміст і культуру праці керівника, ефективність адміністрування. Організація документування систем управління базується на
таких основних принципах, як: доцільність, вірогідність, повнота інформації, правочинність, систематичність, технологічність, оперативність.
Основна мета курсу — сформувати у студентів необхідні знання
та навички з адміністративного управління для роботи на керівних
посадах з тим, щоб у перспективі вони могли організувати ефективне управління та систему контролю за виконанням поставлених завдань, а також налагодити документаційне забезпечення всіх процедур адміністративного управління.
Студенти повинні знати: основні поняття та ключові ідеї адміністративного менеджменту; історію становлення, фундаторів та еволюцію вчення про адміністративний менеджмент; пріоритетні функції адміністративного менеджменту; адміністративно-правові норми,
що формують відповідні відносини, основи ділового спілкування.
Студенти повинні вміти: забезпечити раціональне документування організацій, ефективно організувати свою роботу, своєчасно приймати виважені рішення, спілкуватися з підлеглими та колективом в
цілому, проводити наради.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Становлення та еволюція вчення про адміністративний
менеджмент

Пріоритетні функції адміністративного менеджменту

Адміністративно-правові норми, відносини та джерела
адміністративного права
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Технологія прийняття адміністративно-управлінських рішень

Основи ділового спілкування

Планування, організація та проведення нарад
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Документальне забезпечення адміністративного
управління
Організація роботи адміністративного управлінця
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Змістовий модуль II. Технологія адміністративного
менеджменту

Основні поняття та ключові ідеї адміністративного
менеджменту

Змістовий модуль І. Теоретичні основи адміністративного
менеджменту

Назви змістового модуля і теми
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Тема 3. Пріоритетні функції адміністративного
менеджменту
Мотивація. Розуміння та еволюція поняття. Початкові концепції.
Сучасні теорії мотивації. Первинні та вторинні потреби. Винагорода.
Контроль. Сутність та сенс контролю в адміністративному менеджменті. Види контролю. Характеристика ефективного контролю.
Інформаційно-управлінські системи в індикативному плануванні та
контролі.
Розпорядництво. Форми передачі розпорядження. Рекомендації
щодо формулювання завдань. Форми завдань. Чинники, що впливають на визначення оптимальної кількості підлеглих. Стимулювання
ініціативи підлеглих.

Тема 2. Становлення та еволюція вчення
про адміністративний менеджмент
Загальні риси та внесок адміністративної школи в теорію та практику управління. Характеристика періоду становлення школи адміністративного управління, її особливості та відмінності від наукової
школи. Основоположники адміністративного менеджменту: Анрі
Файоль, Ліндел Урвік, Джейк Муні, Алан Рейлі, Честер Барнард; сутність їх ідей та внесок в науку управління. Основні ідеї їх універсальних принципів та недоліки.
Література [2; 5–7; 10; 17]

Тема 1. Основні поняття та ключові ідеї адміністративного
менеджменту
Адміністративний менеджмент як система керівництва. Сутність
основних понять. Рівні менеджменту та їх функції. Особливості та
значення адміністративно-розпорядчого впливу. Завдання адміністративного менеджера. Складові частини навчального курсу. Література з навчальної дисципліни.
Література [3; 5; 6; 9; 11; 22]

Змістовий модуль І. Теоретичні основи адміністративного
менеджменту

ЗМІСТ
дисципліни
“МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ”
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Тема 6. Організація роботи адміністративного управлінця
Самоменеджмент управлінця (CM). Сутність категорії “самоменеджмент”. Коло функцій та переваги самоменеджменту. Структуризація мети в самоменеджменті. Постановка мети. Правила досягнення довгострокової мети. Основні чинники, що впливають на
отримання задоволення від виконання службових обов’язків. Планування. Система “Тайм-менеджер”. Сутність планування в системі
правил самоменеджменту. Часовий принцип Парето. Варіанти оцінок
та черговості виконання завдань. Схема управління власною діяльністю з використанням (контролем) часу.
Література [3; 5; 11; 12; 19; 20]

Тема 5. Документальне забезпечення адміністративного
управління
Документаційні системи та види документів. Принципи документування. Раціоналізація документообігу та організація діловодства в
адміністративному апараті управління. Вимоги до текстів документів, їх мова і стиль.
Література [3; 11; 14; 19]

Змістовий модуль II. Технологія адміністративного
менеджменту

Тема 4. Адміністративно-правові норми, джерела
та відносини адміністративного права
Поняття та структура адміністративно-правової норми. Гіпотеза
та її види. Класифікація адміністративно-правових норм. Види реалізації норм та вимоги до їх застосування. Джерела адміністративного
права як зовнішні форми впровадження адміністративно-правових
норм. Поняття адміністративних правовідносин. Механізм утворення та суб’єкти адміністративних правовідносин, їх особливості та
види. Розвиток адміністративних правовідносин в умовах адміністративної реформи.
Література [1; 4; 17; 20]

Делегування. Сутність поняття. Відповідальність у контексті делегування. Організаційні повноваження. Концепції процесу передачі
повноважень. Межі повноважень. Повноваження та влада.
Література [5; 6; 8; 9; 11; 22]

7

Тема 9. Планування, організація та проведення нарад
Класифікація та планування нарад. Процедура проведення наради. Правила проведення дискусій. Сутність та різновиди конформізму. Підготовка доповіді. Можливі рівні підготовки доповіді. Стадії
підбору матеріалів для доповіді. Технологія виступу з доповіддю. Три
засоби впливу на слухачів. Сутність мимовільної, довільної та післядовільної уваги. Види пауз та їх використання. Контроль за проведенням нарад.
Література [3; 9; 11; 13]

Тема 8. Основи ділового спілкування
Управлінські ситуації під час ділового спілкування та їх основні
типи. Робота з документацією. Завдання, рівні та зони спілкування.
Сутність невербального спілкування. Правила проведення ділових
бесід та переговорів. Класифікація суб’єктів співбесіди. Мистецтво
переговорів. Службовий прийом. Основні правила та методи проведення адміністратором прийому. Підготовка та перебування на прийомі. Техніка проведення телефонних переговорів. Основні правила
проведення телефонних переговорів, структура використання часу
розмови.
Література [3; 5; 8; 12; 16; 18; 20]

Тема 7. Технологія прийняття адміністративноуправлінських рішень
Вимоги до адміністративно-управлінських рішень та їх класифікація. Особливості стереотипних, одноособових, колегіальних та колективних рішень. Методи адміністративного управління. Основні
етапи процесу прийняття адміністративно-управлінських рішень.
Методи впливу на виконавців з метою забезпечення реалізації рішень. Схема впливу керівника на об’єкт. Організація розробки та реалізації управлінських рішень. Характеристика чотирьох можливих
рівнів прийняття рішення. Послідовність процедур підготовки та
прийняття рішення в процесі управління. Документальне оформлення прийнятого рішення. Характеристика етапів з реалізації прийнятого рішення та контролю за його використанням. Прийняття рішень
під час роботи із службовою документацією. Мета та загальна структура резолюції. Групові (колективні) методи прийняття рішень.
Література [6; 8; 9; 12; 15; 21]
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Написати реферат на одну із запропонованих тем:
1. Сутність категорії “адміністративний менеджмент” та значення
цього виду управління в сучасних умовах.
2. Еволюція вчення про адміністративний менеджмент у кінці ХХ —
на початку ХХІ ст.
3. Становлення школи адміністративного менеджменту, її основні
напрями.
4. Основоположники школи адміністративного менеджменту та
сутність їх ідей.
5. Методи наукових досліджень та основні етапи його реалізації
в адміністративному управлінні.
6. Вимоги до керівника; стиль адміністративного керівництва.
7. Сутність поняття самоменеджменту адміністративного управління (СМАУ).
8. Застосування системи “Менеджменту” в плануванні роботи адміністративного управління.
9. Сутність поняття “управлінське рішення”. Вимоги до адміністративно-управлінських рішень.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль знань студентів відбувається шляхом перевірки конспектів лекцій, контрольних робіт, виконання завдань для
самостійної роботи.
Підсумковий контроль відбувається у формі заліку в кінці семестру відповідно до визначених тем та питань навчальної програми
дисципліни.

Система поточного та підсумкового контролю

З метою активізації процесу самостійної роботи студентів передбачаються такі форми роботи:
• підготовка до семінарських занять;
• написання контрольної роботи до теми курсу;
• формулювання базових та актуальних питань з окремих тем курсу;
• написання рефератів з актуальних проблем курсу;
• виокремлення проблемних питань.

Форми самостійної роботи
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Мета контрольної роботи — забезпечити самостійне вивчення,
поглибити знання з предмета, засвоїти методи адміністрування, зокрема здобути навички раціонального використання робочого часу,
навчитися ефективно проводити наради, а також використовувати
одержані знання у своїй практичній роботі.
У контрольній роботі з курсу “Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту” студенти повинні дати ґрунтовну відповідь на теоретичне питання та правильно оформити один-два документи залежно від їх складності та обсягу.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи відповідно до навчального плану
дисципліни “Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту” сприяє оволодінню студентами теоретичних та практичних питань курсу, визначає рівень знань, у майбутньому допоможе
впровадженню теоретичних положень у практичну діяльність за
умов трансформації суспільного розвитку.
Контрольна робота виконується на основі вивчення теоретичних
питань, правового поля України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури за темою. Студент повинен обрати самостійно спеціальну літературу та вітчизняні нормативні документи в бібліотеках
МАУП, ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Парламентській бібліотеці.
Контрольну роботу має бути написано або надруковано на аркушах
паперу формату А4 відповідно до вимог ДОСТУ. На титульній сторінці необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові студента, курс, групу,
спеціальність, домашню адресу, контактний телефон. Після розкриття
суті питань обов’язково пишуть список використаної літератури за алфавітним порядком відповідно до існуючих вимог ДОСТУ.
Посилання на першоджерела необхідно подавати у тексті контрольної роботи у квадратних дужках. Так, посилання [4; 17] свідчить,
що 4 — це порядковий номер джерела, позначеного у списку літератури, а 17 — сторінка із цього джерела. Після номера джерела через
кому можна ставити “с”.
В кінці роботи студент обов’язково повинен поставити підпис та
зазначити дату закінчення виконання контрольної роботи.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
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Варіант 1
1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов.
2. Скласти статут організації.
Варіант 2
1. Документаційні системи в адміністративному менеджменті,
принципи їх організації та види.
2. Скласти положення громадських організацій.
Варіант 3
1. Основоположники школи адміністративного менеджменту, сутність їх ідей.
2. Скласти інструкцію діяльності підрозділу громадської організації.
Варіант 4
1. Технологія планування та організації нарад.
2. Скласти наказ керівника організації.
Варіант 5
1. Підготовка і технологія виступу з доповіддю.
2. Скласти розпорядження по організації.
Варіант 6
1. Організація роботи адміністративного управлінця.
2. Скласти постанову засідання колегіального органу акціонерного
товариства.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольні роботи з адміністративного менеджменту перевіряють рівень засвоєння теорії та технології цього виду менеджменту
(перше питання), сприяють набуттю практичних навичок з підготовки та оформлення адміністративно-розпорядчої документації (друге
питання).
При виконанні контрольних робіт доцільно користуватися літературою до навчального курсу “Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту”, список якої додається. При підготовці другого питання — навчальним посібником Л. Я. Колдіна “Практикум
з дисципліни “Адміністративний менеджмент”. — Суми: ІЗМН, 1998.
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1. Охарактеризуйте сутність систем керування в адміністративному
менеджменті.
2. Рівні та види адміністративного менеджменту.
3. Документування та його роль в адміністративному менеджменті.
4. Документаційні системи в адміністративному менеджменті,
принципи їх організації та види.
5. Особливості адміністративної (класичної) школи управління.
6. Ключові ідеї, внесок та недоліки школи адміністративного менеджменту.
7. Класифікація управлінських рішень.
8. Підходи до прийняття рішень.
9. Основні етапи процесу прийняття раціонального рішення.
10. Фактори, що впливають на прийняття раціональних рішень.
11. Типові рішення для функцій адміністративного управління.
12. Методи підготовки адміністративно-управлінських рішень.
13. Методи вибору рішень та їх класифікація.
14. Методи впливу на виконавців з метою забезпечення реалізації рішень.
15. Моделювання в процесі прийняття рішень. Типи моделей.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Варіант 7
1. Правила проведення ділових бесід та переговорів.
2. Підготувати та оформити вказівку про складання графіка відпусток організації на поточний рік.
Варіант 8
1. Технологія ділового спілкування.
2. Скласти протокол засідання однієї з комісій при держадміністрації району за місцем проживання.
Варіант 9
1. Організація розробки та реалізації адміністративно-управлінських
рішень.
2. Підготувати та оформити акт ревізії каси організації.
Варіант 10
1. Адміністративно-розпорядчі методи управління.
2. Скласти пояснювальну записку до програми про роботу організації на поточний рік.

12

45.
46.
47.

42.
43.
44.

38.
39.
40.
41.

33.
34.
35.
36.
37.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

24.
25.
26.

23.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Процес побудови моделі, його основні етапи.
Причини зменшення ефективності моделі.
Теорія ігор, її застосування в адміністративному менеджменті.
Теорія черг та її застосування в адміністративному менеджменті.
Модель лінійного програмування, її застосування.
Імітаційне моделювання як модель, його призначення.
Застосування методу “дерева рішень” в адміністративному менеджменті.
Кількісні та якісні методи прогнозування, їх застосування в адміністративному менеджменті.
Метод експертних оцінок прийняття рішень.
Причини невиконання управлінських рішень.
Організація розробки рішень та прийняття управлінських рішень.
Реалізація управлінських рішень.
Прийняття рішень під час роботи із службовою документацією.
Групові (колективні) методи прийняття рішень.
Документаційні системи та види документів.
Принципи документування.
Раціоналізація документообігу та організація діловодства в апараті адміністративного управління.
Вимоги до текстів адміністративних документів.
Мова та стиль службових документів.
Мета самоменеджменту адміністративного управлінця.
Переваги самоменеджменту адміністративного управлінця.
Послідовність етапів самоменеджменту адміністративного управління.
Розуміння процесу “постановка мети”.
Чинники, що впливають на визначення конечної мети.
Основні правила досягнення довгострокової мети.
Сутність планування взагалі та в системі правил самоменеджменту адміністративного управління.
Етапи процесу планування.
Сутність та сучасне використання “принципу Парето”.
Варіанти оцінки та черговість виконання завдань залежно від ступеня їх терміновості та важливості.
Сутність методу “Альпи”.
Сутність та переваги системи “Тайм-менеджер”.
Охарактеризувати існуючі системи класифікації нарад.
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48. Охарактеризувати сутність технології планування і організації
нарад.
49. Охарактеризувати систему підготовки публічного виступу.
50. Сутність технології та психології виступу з доповіддю.
51. Охарактеризувати можливі рівні ділового спілкування.
52. Охарактеризувати можливі зони ділового спілкування.
53. Охарактеризувати сутність невербального ділового спілкування.
54. Охарактеризувати сутність можливих стилів ділового спілкування.
55. Охарактеризувати етапи ділової бесіди.
56. Сутність розпорядчої діяльності менеджера.
57. Охарактеризувати сутність адміністративно-розпорядчих методів менеджменту та їх еволюцію за сучасних умов.
58. Розкрити функцію контролю в адміністративному менеджменті.
59. Охарактеризувати стилі керівництва та їх використання в адмініструванні.
60. Розкрити технології прийняття адміністративно-управлінських
рішень за умов переходу до ринкових методів регулювання розвитку суспільства.
61. Охарактеризувати сутність організації праці адміністративного
управлінця.
62. Розкрити поняття іміджу як складової частини адміністративного спілкування.
63. Розкрити значення адміністрування для управлінської діяльності в XX та на початку XXI століття за умов трансформаційного
суспільства.
64. Охарактеризувати документування організаційної діяльності
підприємства за умов трансформаційного суспільства.
65. Розкрити особливості організаційних документів.
66. Розкрити структуру та зміст статуту організації.
67. Розкрити структуру та зміст положення організації.
68. Розкрити структуру та зміст інструкції організації.
69. Охарактеризувати значення виконавчо-розпорядчої документації у вирішенні найважливіших питань управління діяльністю
організацій, установ та підприємств.
70. Розкрити особливості та технологію складання постанови.
71. Розкрити особливості та технологію складання наказу по організації.
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