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Мета вивчення курсу — сформувати навички і вміння, які дадуть змогу 

майбутнім менеджерам — керівникам здійснювати управлінську, 

організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність при 

управлінні державними установами та організаціями. Завдання навчальної 

дисципліни: 

 • навчити застосуванню теоретичних і практичних аспектів 

адміністративної діяльності при розв’язанні управлінських завдань і проблем; 

 • розкрити сутність концептуально-технологічних засад 

адміністративної діяльності на різних рівнях ієрархічних управлінських 

структур й умов соціально-економічної та культурної самоорганізації 

громадян;  

• показати механізм розробки й прийняття управлінських рішень на 

різноманітних етапах діяльності менеджера-керівника.  

У результаті вивчення курсу студент повинен:  

знати:  

• предмет, завдання та функції державно-адміністративного 

менеджменту; 

концептуальні основи теорії і практики державно-адміністративного 

менеджменту;  

• витоки та історію становлення й розвитку теорії державно-

адміністративного управління;  

• суб’єктно-об’єктну детермінацію адміністративної діяльності;  

• методологію адміністративного менеджменту; 

 • основи і практику утворення державно-менеджерської системи;  

• механізм функціонування державно-адміністративного апарату; 

 • 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;  

уміти:  

• творчо впроваджувати набуті теоретичні знання та практичні навики з 

управлінської адміністративної діяльності під час здійснення менеджерських 

функцій; 

 • застосовувати у відповідності із ситуацією найефективніші методи 

адміністративної роботи з метою досягнення конкурентних показників; • 

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.  

Реалізація визначеної навчальної мети передбачається шляхом 

активізації мислення студентів, його розвитку, долучення їх до самостійного 

прийняття рішень у галузі управління, постійної взаємодії студентів і 

викладачів. 

  



Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Адміністративний менеджмент  

Тема 1. Витоки та ґенеза державно-адміністративної управлінської 

теорії.  

Місце і роль наукових досліджень В. Вільсона, Ф. Гуднау, М. Вебера у 

започаткуванні першого етапу формуванні теорії адміністративно-державного 

управління як самостійного наукового напряму. Створення професором В. 

Вільсоном (майбутнім президентом США) моделі ―адміністративної 

ефективності‖ та обґрунтування ним необхідності високого професіоналізму в 

системі державного адміністрування (підбору державних службовців за 

їхньою професійною компетенцією).  

Тема 2. Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної 

діяльності. 

 Об’єкт теорії — процес досягнення національних цілей і завдань через 

державні організації. Предметом є наукове обґрунтування процесу досягнення 

ефективного державного менеджменту внаслідок організації. Суб’єкти 

державного управління: керівники найвищої, середньої та найнижчої ланок, 

еліта та організації. Об’єкти — певні особи, групи, організації, інститути, 

сфери та галузі суспільного життя, на які спрямований організуючий вплив 

держави. Міждисциплінарний характер теорії державно-адміністративного 

управління та виникнення її як теоретичного напрямку на перетині теорії 

політики та менеджменту. Її зв’язок з соціологією, філософією, психологією, 

адміністративним правом тощо. 

Тема 3. Методи дослідження теорії державно-адміністративного 

управління.  

Арсенал дослідницьких засобів та інструментів теорії державно-

адміністративного управління. Перша група загальнологічних методів: 

абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, аналогія, 

класифікація. Друга група: теоретичних методів: системний та структурно-



функціональний аналізи; ситуативний та історичний підходи; діалектичний, 

порівняльний (компаративний) методи тощо.  

Тема 4. Основні принципи і функції державно-адміністративного 

управління.  

Багатоваріантний характер державного управління як виду суспільної 

діяльності. Його особливості: визначальний тип соціального управління, 

якому притаманний всезагальні повноваження і функції; цілісна система 

органів і установ адміністративного апарату, що функціонує скоординовано на 

національному, регіональному та місцевому рівнях.  

Тема 5. Засади і практика утворення державно-управлінської системи. 

 Державно-адміністративне управління як єдиний соціальний організм. 

Взаємозв’язок інституційно-структурної та функціональної складових його 

системи. Державний апарат: поняття, структура. Бюрократія як багаторівнева 

система державних інституцій та осіб, зайнятих управлінням. Основні засади 

функціонування бюрократії.  

Тема 6. Кадрова політика та менеджмент персоналу в державно-

адміністративному управлінні.  

Поняття кадрової політики і кадрової стратегії в державних установах і 

організаціях. Специфіка формування політики в державноадміністративному 

управлінні. Комплектація кадрів державної служби через кадрову, найману та 

змішану системи. Категорія персоналу державних установ. Політичні 

керівники і керівники державних органів. Особливості мотивації праці 

державних службовців. Характерні риси державного службовця.  

Тема 7. Державно-адміністративний менеджмент на місцевому рівні. 

 Сутність й специфіка управління на місцевому рівні та його інституції: 

представники регіональних державних організацій (префекти, комісари, 

губернатори тощо); окремі міністерства; керівники виконавчих органів 

місцевого самоврядування; виконавчі органи регіонального самоврядування 

Повноваження державно-адміністративного управління на місцевому рівні. 

Європейська хартія про місцеве самоврядування (1985 p.).  



Тема 8. Класифікація управлінських рішень. Фактори впливу на їх 

прийняття.  

Сутність та особливості управлінських рішень в державних організаціях 

та установах. Управлінське рішення як сформульовані суб’єктом управління 

(керівником, керівним органом) на альтернативних засадах завдання і модель 

способу діяльності, поведінки, задопомогою якої керуюча система організації 

отримує можливість безпосередньо впливати на керовану. Теоретичні основи 

прийняття рішень. Вимоги до оптимальнихуправлінських рішень: 

збалансованість, повноваженість, конкурентність, своєчасність.  

Тема 9. Прийняття та оптимізація управлінських рішень.  

Технологія прийняття управлінських рішень як раціональна 

послідовність операцій і процедур (інформаційних, логіко-мислених, 

розрахункових, організаційних тощо), здійснюваних керівниками, фахівцями 

й технічними виконавцями з метою застосування конкретного засобу впливу 

на об’єкт управління. Процес прийняття рішень: діагностика проблеми; 

формування обмежень і критеріїв прийняття рішень; виявлення альтернатив; 

оцінка альтернатив; кінцевий вибір. 
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