
1. Назва модуля: Адміністративний менеджмент
2. Код модуля: МУБ_8_ВВ1.2.03_3
3. Тип модуля: варіативна
4. Семестр: 3
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 28 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 14 год.) 
6. Лектор: Подзігун Світлана Миколаївна –кандидат економічних наук
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: предмет, завдання та функції державно-адміністративного 

менеджменту; концептуальні основи теорії і практики державно-адміністративного 
менеджменту; методологію адміністративного менеджменту;  сутність кадрової 
політики, її тактику і стратегію в державно-адміністративному управлінні; 
інформаційно-комунікативні зв’язки в системі менеджменту;   застосування 
сучасних засад і напрямів наукової організації праці; порядок розробки і прийняття 
управлінських рішень на різних рівнях адміністративної діяльності. 

вміти:  приймати і реалізовувати результативні управлінські рішення на 
основі забезпечення компромісу інтересів різних організацій, громадськості, 
держави; планувати й організовувати особисту діяльність з метою формування 
ефективних гнучких організаційних структур управління; враховувати досвід 
управлінської адміністративної діяльності, набутий різними школами управління в 
умовах України; організовувати процес документування в управлінні, формувати 
потоки документів, створювати порядок їх проходження та виконання. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:

- пререквізити: правові засади адміністративної діяльності 
10. Зміст модуля:

Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного
менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному 
менеджменті. Організування праці підлеглих та просування робіт. Мотивування 
працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в 
адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. 
Адміністрування управлінських рішень. 

11. Рекомендована література:
1. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала,

О.Г. Мельник. – Л.: Вид-во нац. унів. «Львів, політес.», 2008. – 244 с.
2. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – К.:

Каравела, 2005. – 494 с.
3. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: навч. спосіб. / Б.В.

Новіков, Г.Ф. Сініок. – К.: ЦНЛ, 2004. – 560 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна

робота 
13. Методи і критерії оцінювання:

• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне
науково-дослідне завдання

• Підсумковий контроль (25%) – залік  (теоретичні питання)
14. Мова навчання: українська


