
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни  «Адміністративний менеджмент» 

 

Загальний 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 публічного управління. Дисципліна 

зорієнтована на набуття здатності організовувати систему адміністративного 

управління в організаціях; володіння методами та технологіями 

адміністративного менеджменту та адміністрування управлінських рішень. 

Метою дисципліни є: 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 організацій. 

Завдання вивчення дисципліни 

У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі мають опанувати 

відповідну сукупність знань, вмінь та навичок, які повинні сприяти загально 

професійній підготовці майбутніх спеціалістів і забезпечити належне 

виконання ними покладених завдань у сфері адміністративного менеджменту. 

Основні завдання, які повинні бути розв'язані у процесі викладання 

дисципліни:  

– узагальнення теоретичних засад адміністративного менеджменту, 

розуміння основних тенденцій, напрямів його еволюції та концептуальних 

основ теорії і практики адміністративного менеджменту; 

– вивчення сутності, предмету, завдань, функцій та механізмів 

адміністративного менеджменту, а також суб’єктно-об’єктної детермінації 

адміністративної діяльності; 



– опанування основами методології, технологіями та процедурами 

адміністративного менеджменту; 

− вивчення основ та оволодіння практикою утворення організаційної 

системи адміністративного менеджменту; опанування механізмами та 

інструментарієм функціонування адміністративного апарату; 

– вивчення сучасних засад, особливостей і напрямів адміністрування 

діяльності в органах публічної влади;  

– набуття навичок розробки і прийняття управлінських рішень на різних 

рівнях адміністративної діяльності; формування раціональних інформаційно-

комунікативних зв'язків в системі адміністративного менеджменту; 

– опанування уміннями організовувати процес документування в 

управлінні організацією публічної сфери, формувати потоки документів, 

створювати порядок їх проходження та виконання. 

В результаті вивчення дисципліни "Адміністративний менеджмент" 

здобувачі  повинні: 

знати: теоретичні і методологічні основи формування та функціонування 

механізмів адміністрування у процесі управління організацією; сукупність 

функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські 

взаємовідносини в органах управління різних форм і сфер діяльності; 

технології адміністративного менеджменту; методи та засоби організації 

діяльності та мотивації працівників апарату управління; методи прийняття 

управлінських рішень в організаціях публічної сфери; процедури проектування 

змісту робіт в організаціях публічної сфери; сучасні технології адміністрування 

діяльності організації. 

вміти: творчо впроваджувати набуті теоретичні знання та практичні 

навики з адміністративної діяльності під час здійснення функцій 

адміністративного менеджменту; застосовувати відповідно до ситуації  

найефективніші методи адміністративної роботи з метою досягнення 

конкурентних переваг; приймати і реалізовувати ефективні та результативні 

управлінські рішення; формувати основні моделі організаційної структури; 

забезпечувати узгодження функцій адміністрування в процесі вироблення 



механізмів внутріорганізаційного управління; делегувати повноваження; 

здійснювати планування, організування та проектування робіт; забезпечувати 

процедури регламентування, регулювання та контролювання в системі 

адміністративного менеджменту. 

 

 


