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Дисципліна «Адміністративний менеджмент» спрямована на формування у студентів системи знань 
стосовно структури, функціонування та особливостей розвитку європейських транснаціональних 
корпорацій, їх ролі у розвитку глобальної економіки, особливостей розробки та реалізації міжнарод-
них інвестиційних стратегій, обґрунтування та прийняття міжнародних європейських інвестиційних 
рішень.

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» є дослідження теоретичних та 
практичних особливостей адміністративного управління в сучасних умовах господарювання.

Метою дисципліни «Адміністративний менеджмент» є оволодіння сучасними теоретичними 
основами адміністративного управління з метою підвищення ефективності управління організацій-
ними структурами завдяки правильному використанню управлінців різних рівнів, принципів та 
інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організаці-
єю. Цілі: 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.

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 
аналітичний, правовий інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;
ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність;
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представника-
ми різних професійних груп та в міжнародному контексті;
ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, 
впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу;
ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 
ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення організації (підрозділу)

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Змістовий Розділ 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту

Змістовий Розділ 2. Методи та управлінські рішення в адміністративному менеджменті

Тема 1. Теорія адміністра-
тивного менеджменту

Тема 2. Система адміні-
стративного менеджменту 
та апарат управління

15 4 74 14 2 12

15 4 4 7 17 13

Тема 3. Планування в 
адміністративному 
менеджменті

13 4 2 7 12 12

82 24 16 42 79 73
Разом за змістовим 
розділом 1

38 8 8 22

120 32 24 64

41 37

120 6 4 110

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього разом

Тема 7. Адміністративні 
методи управління

Тема 8. Адміністрування 
управлінських рішень

11 2 72 12 12

11 2 2 7 12 12

Тема 9. Сучасні технології 
адміністративного 
менеджменту

16 4 4 8 17 13

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2 2

Тема 4. Організовування 
праці підлеглих та 
проектування робіт

13 4 2 7 12 12

Тема 5. Мотивування 
працівників апарату 
управління

Тема 6. Контролювання та 
регулювання в адміністра-
тивному менеджменті

13

13

4

4

2

2

7

7

12

12

12

12

2 2
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1 семестр 1 семестр Так 1 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1. Теорія адміністративного менеджменту.
2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління.
3. Планування в адміністративному менеджменті.
4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт.
5. Мотивування працівників апарату управління.
6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті.
7. Адміністративні методи управління.
8. Адміністрування управлінських рішень.
9. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

Перелік обов’язкових завдань7

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 невизна-
ченості.

Перелік вибіркових завдань8

8

10
Система оцінювання та вимоги10

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 100 
балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується іспитом, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за іспит (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Основна (базова):
1. Менеджмент: навч. посіб. / Г.Є.Мошек, М.М.Ковальчук, Ю.В.Поканєвич та ін.; за заг. ред. Г.Є.Мо-
шека. – К.: Ліра-К, 2015. – 550 с.
2. Осовська Г.В. Менеджмент: підпучник / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 
2015. – 563 с.
3. Адміністративний менеджмент: навчальний посібник / Н.Я.Михаліцька, М.Р.Верескля, В.С.Миха-
ліцький. – Львів: ЛьвДУВС, 2019. 320 с.
4. Адміністративний менеджмент: навчальний посібник / Л.Ю.Гордієнко. – Харків: ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2016. – 216 с.
Допоміжна:
1. Скачкова І.А., Можевенко Т.Ю, Адміністративний менеджмент: навч. посіб. До практикуму. – Х.: 
Нац. Аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний університет», 2018. – 56 с.
2. Адміністративний менеджмент: навч. посібник / О.О.Гуторова, О.М.Стасенко / Харк. нац. аграр. 
ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. – 383с.
Інформаційні ресурси:
1. Бібліотека з менеджменту // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: management.com.ua
2. Ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, 
психології бізнесу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.profibook.com.ua
3. Кравченко В.М. Побудова схеми організаційної структури підприємства у MS Visio // [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://modeling.at.ua/publ/10-1-0-54
4. Інтернет-портал для управлінців Менеджмент.com.ua // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.management.com.ua/hrm/motivation.php.
5. Сайт електронної бібліотеки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.info-library.com.ua/books-text-2031.html.
6. Науковий журнал «Економічний форум» [Електронний ресурс]. / Режим доступу: 
http://eforum-lntu.com/archive.html.

Рекомендовані джерела інформації15

Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


