
АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

 Мета курсу  — оволодіння студентами теорією та практикою 
результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-
економічного оточення; оволодіння інституційними практичними знаннями та 
набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами; 
формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального 
інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою 
досягнення ефективного існування та розвитку організації; формування 
системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови та 
функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, 
організаційних та економічних питань щодо управління якістю. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Менеджмент, 
Управлінські рішення, Психологія, Управління персоналом, Стратегічне 
управління підприємством, Контролінг, Офісний менеджмент, Менеджмент 
підприємства, Технології публічного адміністрування, Аудит та оцінювання 
управлінської діяльності тощо. 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання щодо формування та функціонування механізмів  
адміністративного менджменту у процесі управління організаціями; сукупності 
функцій і методів адміністративного управління, що зумовлюють відповідні 
управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і 
сфер діяльності. 
          Програмні результати навчання: 
знати: предмет, завдання та функції адміністративного управління;  категорії 
ділового адміністрування; природу адміністративної влади; методи формування 
та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління− 
організаціями; сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють 
відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій 
різних форм і сфер діяльності; організаційні форми і методи підприємництва; 
порядок розробки організаційних структур підприємств і компаній, положень 
про підрозділи, посадових інструкцій; технічні засоби управління; порядок 
розробки і ведення підприємницької документації; стандарти уніфікованої 
системи організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний і зарубіжний 
досвід стратегічного управління бізнесом; основи психології менеджменту і 
бізнесу, мотивації праці, принципи і методи господарювання й управління 
підприємством в умовах ринкової економіки;  порядок укладення і виконання 
господарських договорів; 
уміти: творчо застосовувати знання теорії і практики ділового адміністрування 
при виконанні функціональних обов’язків; використовувати методи і засоби 
розробки, обґрунтування, прийняття і реалізації адміністративно-управлінських 
рішень; організувати систему ділового адміністрування в організації; 
опрацьовувати місію та цілі організації; здійснювати стратегічне управління 
змінами; розробляти нетрадиційні підходи до мотивування працівників; 
розробляти системи стимулювання адміністрації; здійснювати розробку заходів 
щодо постійного вдосконалення системи управління бізнесом на науковій 
основі з метою досягнення найбільшої ефективності підприємництва і 



підвищення якості роботи; аналізувати стан і виявляти причини недоліків 
діючих систем управління та здійснювати заходи щодо їх ліквідації і 
попередженн; 
володіти: знаннями з існуючих підходів щодо удосконалювання систем  
адміністративного управління, сучасних концепцій у сфері ділового 
адміністрування; методами, техніками, технологіями передових шкіл 
адміністративної діяльності менеджерів-керівників; знаннями проблем 
розвитку теорії і практики адміністративного управління, сучасними 
проблемами у сфері підготовки управлінців і навчання сучасним технологіям 
адміністративного управління.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Системна 
модель і організаційний механізм менеджменту організації. Історичні 
передумови та еволюція ділового адміністрування. 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 перспективи розвитку адміністративного 
менеджменту в умовах хаосу та невизначеності. Адміністративний менеджмент 
в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, 
культури та менталітету. Сутність і класифікація організацій. Організація як 
система. Внутрішні і зовнішні складові середовища організації. Склад і зміст 
системи управління. Закони організації. Типологія організаційних структур 
управління. Суть механізму управління. Поняття організаційного механізму. 
Адміністративний механізм. Поняття і суть організаційноадміністративних 
методів державного управління. Класифікація організаційно-адміністративних 
методів управління. Діагностика управління, організаційний інжиніринг та 
організаційний дизайн. Результативність як об'єкт управління. Управління за 
результатами: фінський досвід. Підходи до оцінювання ефективності 
менеджменту. Сутність організаційного інжинірингу та організаційного 
дизайну. Варіанти виконання дизайнерських, інжинірингових розробок щодо 
організації діяльності компанії. Дизайн як системний трансформаційний 
процес. Елементи організаційно-управлінського аналізу. Інжиніринговий опис 
процесів в організації. Методологія організаційного інжинірингу. Умови 
інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. Сфери інжинірингу. 
Загальні правила інжинірингу: уніфікація різноманіття робіт, автономність 
прийняття рішень, процесний підхід, функціональна доцільність, підсумкова 
багатоваріантність, зменшення параметрів «входу» «шумів», нівелювання 
контролюючих заходів, зниження частки погоджень, персоніфікованість 
відповідальності, поєднання централізації та децентралізації. Управлінські 
моделі та керівництво в організації. Концепції управління працею робітників 
Ф. У. Тейлора. Модель організаційної взаємодії А. Файоля. Філософія 
управління процесами Демінга. Модель організації „алмаз” Г. Лівітта. Завдання 
менеджера щодо керівництва в організації. Керівництво спільною діяльністю. 
Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. Техніка і форми 
передачі розпоряджень. Об'єктивізація доручень. Рівномірність, конкретність 



завдань. Свобода дії у виконанні. Урахування суб'єктивних факторів у 
розпорядчій діяльності. Зворотне делегування. Людина як об'єкт 
управлінського службового контролю. Оцінювання виконання: показники, 
критерії. Об'єктивність оцінювання. Право на помилку. Види помилок та 
наслідки. Заходи щодо профілактики та усунення помилок. Управління 
дисципліною. Статичний та динамічний аспекти. Типові порушення та їх 
причини. Дисциплінарний вплив. Застосування системи стягнень та заохочень. 
Правила накладання дисциплінарних стягнень. Види та стилі керівництва. 
Чотири системи стилів лідерства Лайкерта. Ситуаційна модель керівництва 
Фідлера. Підхід „шлях – ціль” Мітчела та Хауса. Теорія життєвого циклу Хорсі 
та Бланшара. Ризикозахищеність організації. Управління в умовах кризи. 
Сутність підприємницького ризику. Невизначеність. Класифікація ризиків в 
економіці. Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю 
підприємства. 
АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ПРОЕКТАМИ. Теоретичні 
основи управління змінами. Поняття і зміст організаційних змін, сфери 
впровадження змін. Менеджмент організаційних змін як важлива частина 
управління сучасною організацією. Роль консультування і тренінгів в 
проведенні змін в організації. Оцінювання рівня опору змінам. Моделі та 
підходи до організаційних змін. Принципи роботи організації з використанням 
організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до змін. 
Організація як машина, політична система, організм, потік і трансформація 
(метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). Моделі змін (модель 
Льюіна, формула змін Бекхарда, модель узгодження Надлер-Тушмана, 
системна модель Сенге). Цикл змін за Коттером. Моделі організаційних 
перетворень. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних 
перетворень. Реформування організації. Індивідуальні та командні зміни, 
організаційні та структурні зміни. Навчання та зміни. Особистість та зміни. 
Поняття „компетентність”. Види компетентностей. Теорії навчання. Поняття 
групи та переформування в команду. Вплив індивідуумів на динаміку команди. 
Способи ініціювання адаптації команд до організаційних змін. Основні стадії 
розвитку команд та їх характеристика. Організаційні зміни та організаційний 
розвиток як об’єкти управління. Визначення ефективності організаційних змін. 
Сутність реструктуризації. Реструктуризація з позиції індивідуальних змін. 
Критичні чинники успіху змін. Стратегічний аналіз і причини змін. Роль 
керівництва в управлінні змінами. 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 та адміністрацією. 
Колективне управління. Ефективне лідерство. Матриця взаємозв’язків: 
метафора організації та необхідний тип керівництва. Стилі та навички 
керівника змін. Менеджери та лідери: спільне та відмінне. Управління 
проектами в системі менеджменту організації. Поняття та класифікація 
проектів. Сутність системи управління проектами, її елементи. Цілі та 



принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту. Функції та процеси 
управління проектами. Характеристика моделі управління проектами. 
Обґрунтування проекту та аналіз можливих ризиків, планування проекту та 
його ресурсне забезпечення. Обґрунтування проекту. Структура проектного 
аналізу. Загальні поняття управління ризиками. Планування управління 
ризиками. Визначення ризиків. Аналіз ризиків. Моніторинг і контроль ризиків. 
Мета і функції проектного планування. 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. Сутність і функції ресурсного забезпечення та 
структуризації проекту. Односпрямована структуризація проекту. 
Двохспрямована структуризація проекту. Трьохспрямована структуризація 
проекту. Управління часом і контролювання виконання проекту. Визначення 
операцій проекту. Визначення взаємозв’язків операцій. Оцінка тривалості 
операцій. Складання розкладу виконання проекту. Аналіз строків. Модель 
планування і контролю проекту. Методи аналізу виконання проекту. 
Прогнозування остаточних витрат. Звітування і контроль за змінами. 
Управління якістю проекту і персоналом у проектах. Історичний розвиток 
управління якістю. Процесний підхід як основа підвищення ефективності 
функціонування організації. Впровадження міжнародних стандартів ISO серії 
9000 в Україні. Впровадження систем управління якістю в органах виконавчої 
влади. Команда проекту та особливості управління персоналом у проектах. 
Формування команди проекту. Виявлення і розв'язання конфліктів в управлінні 
проектів. Чисельний склад команд проекту та управління. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 100 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


