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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Аналітико-прогнозне 
забезпечення управління» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з галузі знань – 02 Культура і 
мистецтво, спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години /4 кредитів ECTS. 
Зокрема: лекції – 51 год., самостійна робота – 69 год. 2. Форма підсумкового контролю 
успішності навчання – залік. 3. Засоби діагностики успішності навчання 3.1 Знання та 
розуміння магістрів оцінюється за допомогою: доповідей, тематичних досліджень, 
здійснення аналітики, групової роботи, опитування у різних формах. 3.2. Когнітивні навички 
(навички мислення) оцінюються через: аналіз, аналітичні довідки, колоквіум, оцінювання 
усіх частин окремих модулів, включаючи самостійну роботу. 3.3 Практичні навички 
студентів оцінюються за допомогою: індивідуальних практичних робіт, доповідей, участі у 
дискуссії, комбінованих тестів; написання практичний робіт, аналізу ситуацій, моніторинг 
новинних ЗМІ, порівняльного аналізу міжнародних відносин. 3.4 Контроль знань 
здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (100%) включає: 
презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні (20%), 
здійсненність та узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення 
методологічних проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (100%) 
включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 
ідентифікацію шляхів і методологію вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути 
(25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%). 6 
Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання детально зазначені у 
«Положенні про порядок оцінювання знань студентів при кредитно- модульній системі 
організації навчального процесу» та відповідно у робочих програмах навчальних дисциплін. 
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
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ВСТУП 

Адміністративно-державне управління – молода сфера наукового знання, 

яка дуже швидко розвивається. В Україні за останні роки збільшився інтерес до 

цих знань через те, що проблема підготовки кваліфікованих професійних 

державних службовців стала вимогою сьогодення. Країни Заходу першими 

започаткували наукову організацію праці державних службовців. Їхній досвід 

досліджують українські науковці.  

Державні структури, забезпечуючи виконання законів, за якими живе 

країна, мають бути озброєні знаннями з питань управління, зокрема знаннями з 

питань управління державними організаціями. Вони повинні вміти виконувати 

функції планування, організації, мотивації, контролю працівників організації, 

які забезпечують досягнення її цілей.  

Теорія адміністративно-державного управління – одна з молодих теорій 

управління суспільством – розвивається та збагачується практичним досвідом. 

У курсі навчальної дисципліни розглянуто основи менеджменту організацій і 

особливості менеджменту державних організацій. Подано теорію 

адміністративно-державного управління: витоки, традиції, проблеми, 

перспективи розвитку. Проаналізовано основні теоретичні школи та напрями 

адміністративно-державного управління провідних країн Заходу: США, 

Великобританії, Франції, Німеччини. Саме в цих країнах існують найбільш 

демократичні моделі державної служби; учені цих країн зробили досить 

вагомий внесок у створення та розвиток теорії адміністративно-державного 

управління. Вивчення цього досвіду буде корисним для створення української 

школи державного адміністрування.  

Головною метою викладання дисципліни «Адміністративний 

менеджмент» є формування сучасного системного мислення та комплексу 9  



спеціальних знань щодо державного управління, як системи до якої 

залучаються державні службовці, формування навичок налагоджування, 

підтримання та розвитку стосунків між окремими людьми, підприємствами, 

установами в Україні. Для досягнення означеної мети визначено наступні 

основні завдання:  

- створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних 

службовців;  

- формування навичок високої культури поведінки та етики налагоджування, 

підтримання і розвитку ділових стосунків з окремими людьми, підприємствами, 

установами тощо як в Україні, так і за її межами;  

- формування навичок ефективного виконання державними службовцями 

посадових обов’язків.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні сформувати такі 

професійні, соціальні та особистісні компетенції:  

- здатність використання принципів адміністративного менеджменту у 

практичній діяльності виконавчого органу;  

- уміння аналізування та проведення експертизи нормативно-правових 

документів, надання інформаційної, методичної та управлінської допомоги 

особі, громадянину, підприємствам, установам і організаціям;  

- підготовка та аналізування звітної інформації;  

- аналізування результатів діяльності посадових осіб та структурних підрозділів 

органу державного управління;  

- планування власної діяльності та роботи підлеглих, аналізування виконання 

запланованих завдань;  

- набуття навичок застосування організаційно-розпорядчих та соціально-

психологічних методів адміністративного менеджменту;  

- уміння робити правильні й обґрунтовані висновки щодо особистої поведінки 

та поведінки підлеглих, усвідомлення і взяття на себе відповідальності.  

- формування позитивного іміджу державного управління, органу державної 

влади та їх посадових осіб, а також підтримки власного іміджу.  



ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

МОЛУДЬ 1.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Адміністративний менеджмент 

Тема 1. Адміністративно-державне управління 

Мета, завдання, та результати вивчення дисципліни. Місце «Адміністративно-

державного управління» у навчальному процесі. Наука про адміністративне 

управління та допоміжні теорії. Історія розвитку адміністративно-державного 

управління. Поняття державного управління в античності. Розвиток і 

становлення політології у Зх. Європі, Україні та Америці у три етапи. 

Тема 2. Поняття і сутність адміністративного менеджменту та публічного 

адміністрування 

Визначення сутності та змісту менеджменту. Функціонально-ресурсний 

менеджмент, менеджмент сфери людського життя, менеджмент соціально-

економічних систем. 

Тема 3. Управління як система 

Управлінські взаємозв’язки у системі. Підсистеми та блоки у системі 

адміністративного менеджменту. 

Тема 4. Основні теорії адміністративного управління. Сучасні концепції 

адміністративного менеджменту 

Методологія базових понять і концепцій адміністративного менеджменту. 

Основні етапи у розвитку теорії і практики управління. Основні підходи у 

менеджменті. Теорія людських відносин. Теорія трьох потреб. 

Тема 5. Державне управління як система суспільних відносин 

Функції державного управління. Структурні елементи організації. Вітчизняна 

методологічна база адміністративно-державного управління. 

Тема 6. Об’єкти та суб’єкти управлінської діяльності виконавчої влади в 

Україні 

Державне управління як один із видів діяльності. Виконавча влада та її 

реалізація. Органи виконавчої влади в Україні, їх сутність і зміст. Об’єкти та 

суб'єкти діяльності органи виконавчої влади України.  

Тема 7. Базові принципи адміністративно-державного управління 



Загальні принципи організації та діяльності органів виконавчої влади в Україні. 

Самоуправління, його ланки та принципи.  

Тема 8. Організаційні та маркетингові процеси в адміністративному 

менеджменті 

Операційний процес і операційна система органів державного управління. 

Підсистеми органів адміністративного менеджменту: переробна, забезпечення, 

планування і контролю. Обов’язки адміністративних менеджерів. 

Тема 9. Процес планування в адміністративній установі, його основні 

елементи 

Планування як частина системи управління. Планування діяльності в органах 

державної влади та місцевого самоврядування. Види планувань – індикативне, 

кон’юктурне, структурне, перспективне, поточне, оперативне. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Тема 10.  Адміністративні методи управління в менеджменті 

Технологічна структура адміністративних процесів. Стадії адміністративного 

менеджменту. Види операцій адміністративних процесів. Організаційно-

адміністративні операції: службово-комунікаційні, координаційні, аналітичні, 

конструктивні, інформаційно-технічні. 

Тема 11. Економічні методи управління в менеджменті. Індикативне 

планування 

Елементи адміністративної діяльності: планування, організація, управління 

персоналом, керівництво, звітність, укладання бюджету. Поняття індикативного 

планування. 

Тема 12.  Контроль та мотивація в системі адміністративного менеджменту 

Поняття контролю, його суб’єкти та об’єкти. Функції та механізм контролю. 

Інструменти адміністративного контролю. Особисті якості лідера та їх 

взаємозв’язок із методами адміністративного менеджменту. 

Тема 13. Специфічні ознаки апарату державного управління. Класифікація 

органів державного управління 



Державний апарат та органи адміністративного управління. Основні елементи 

адміністрування (керівництво організацією, організація діловодства, 

розпорядження, регулювання, регламентація, інформаційне забезпечення, 

контроль). Ресурси системи адміністрування. 

Тема 14.  Аналіз та діагностика стану системи адміністративного 

управління 

Методи аналізу системи адміністративного управління: декомпозиція, 

виявлення прямих та зворотних зв’язків, редукція, оцінювання, формалізація, 

моделювання, імітація, побудова «дерева цілей», експертиза, визначення та 

розподіл пріоритетів, кореляційний аналіз, інтерполяція. 

Тема 15. Технології прийняття управлінських рішень 

Класифікація управлінських рішень: за функціональним призначенням, за 

змістом, за характером дій, за запасом дії, за напрямом впливу, за способом 

прийняття. Підхід до створення інформаційної системи. 

Тема 16. Проблемне поле вдосконалення діяльності сучасного керівника в 

органах державної влади та управління  

Критерії ефективності керівника в органах державної влади та управління. 

Організаційні та функціональні недоліки адміністративно-командної системи. 

Проблемне поле вдосконалення діяльності керівника. 

Тема 17. Зміни в умовах функціонування організації 

Управління опором в процесі впровадження змін. Зовнішні та внутрішні 

причини змін. Фактори змін та шляхи пристосування до них. Модель К.Левіна. 

Стратегії подолання опору організаційним змінам. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Адміністративний менеджмент 

ТЕМА 1. Адміністративно-державне 
управління 

 2    2 

ТЕМА 2. Поняття і сутність 
адміністративного менеджменту та 
публічного адміністрування 

 2    2 

ТЕМА 3. Управління як система  2    8 

ТЕМА 4. Основні теорії 
адміністративного управління 

 2    8 

ТЕМА 5. Державне управління як 

система суспільних відносин 

 2    5 

ТЕМА 6. Об’єкти та суб’єкти 

управлінської діяльності виконавчої 

влади в Україні 

 2    5 

ТЕМА 7. Базові принципи 

адміністративно-державного 

управління 

 2    5 

ТЕМА  8. Організаційні та 
маркетингові процеси в 
адміністративному менеджменті 

 2    5 

ТЕМА  9. Процес планування в 

адміністративній установі, його 

основні елементи. 

 2    5 



ТЕМА  10.  Адміністративні методи 

управління в менеджменті 

2     5 

Разом за змістовим модулем 1 20     50 

Змістовий модуль 2.  

ТЕМА  11. Економічні методи 

управління в менеджменті. 

Індикативне планування 

2     5 

ТЕМА  12.  Контроль та мотивація в 
системі адміністративного 
менеджменту 

2     5 

ТЕМА  13. Специфічні ознаки 
апарату державного управління 

2     5 

ТЕМА 14. Аналіз та діагностика 
стану системи адміністративного 
управління 

2     5 

ТЕМА 15. Технології прийняття 
управлінських рішень 

3     5 

ТЕМА 16.  Проблемне поле 
вдосконалення діяльності сучасного 
керівника в органах державної влади 
та управління 

2     5 

ТЕМА 17. Зміни в умовах 
функціонування організації 

2     5 

Разом за змістовим модулем  2 15     35 

Усього  35     85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

з дисципліни «Адміністративний менеджмент» 
1. Історія розвитку адміністративного управління.  

2. Етапи розвитку теорії адміністративного менеджменту.  

3. Концептуальні основи адміністративного управління.  

4. Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності.  

5. Методи дослідження теорії адміністративного управління.  

6. Структурованість менеджменту за різними видами управління.  

7. Головні принципи адміністративного управління.  

8. Функції адміністративного менеджменту.  

9. Рівні управління в адміністративному менеджменті.  

10. Державне управління як складне системне суспільне явище.  

11. Взаємодія адміністративного управління із законодавчою, виконавчою і 

судовою владами.  

12. Відмінність основних функцій менеджменту від конкретних функцій, 

визначених посадою.  

13. Роль комунікацій у процесі управління організацією.  

14. Роль і значення горизонтального та вертикального поділу праці.  

15. Державний орган, його правовий статус та організаційно-структурна 

будова.  

16. Роль організаційних документів в упорядкування структур установи.  

17. Основні напрями вдосконалення організації праці.  

18. Тенденції розвитку адміністративного управління.  

19. Сучасні погляди на моделі організаційних структур.  

20. Характеристика основних аспектів діяльності, за якими різняться державні і 

приватні організації.  

21. Сутність механізму менеджменту державних установ і організацій.  

22. Основні компоненти (елементи) механізму управління установами і 

організаціями.  

23. Кадрова політика у державній установі.  



24. Характеристика факторів, що справляють вплив на планування персоналу. 

25. Особливості мотивації праці державних службовців.  

26. Сутність та особливості управлінських рішень.  

27. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень.  

28. Класифікація управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень.  

29. Фактори впливу на прийняття управлінських рішень.  

30. Роль особистих якостей менеджера у процесі розроблення управлінського 

рішення.  

31. Значення стилю поведінки та роботи менеджера в процесі прийняття та 

реалізації управлінського рішення.  

32. Технологія прийняття управлінських рішень.  

33. Етапи підготовки до прийняття управлінських рішень.  

34. Процес прийняття управлінських рішень. 
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