
УХВАЛЕНО 
вченою радою 
Харківського національного 
педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди 
протокол № _6__ 
від «_29 »_червня 2021 року 

 

 

Система управління якістю 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Ректор Харківського 
національного педагогічного 
університету  
імені Г. С. Сковороди 
Юрій БОЙЧУК 

 
 

від « 30» червня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 
 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(назва навчальної дисципліни) 

рівня вищої освіти другий (магістерський) 
 (назва рівня вищої освіти) 

галузі знань 01 Освіта/педагогіка 
 (шифр і назва галузі знань) 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
 (код і назва спеціальності) 

освітня програма Освітологія  
 (шифр і назва) 

Шифр за навчальним планом ОК 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2021 рік 



 
Розробники програми: Рогова Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

 

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна – доктор 

педагогічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри освітології 

та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

 

 

Рецензенти: Дорошенко Ганна Олександрівна – доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та менеджменту Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

 

Гречаник Олена Євгенівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувачка кафедри наукових основ 

управління Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою фізико-математичного 

факультету 

протокол № 9 від  «25» червня2021 року  

 

Голова ради _______________________ (Пономарьова Н.О.)     
   (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

 

Схвалено центром ліцензування, акредитації і контролю якості освіти 

 

 

Директор           ___________________             (І. Єсьман) 
   (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

  



1. Пояснювальна записка 

 

Програма навчальної дисципліни Адміністративний менеджмент  

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – механізм адміністративної 

діяльності у сфері управління з проектування адміністративно-управлінських 

технологій, побудови раціональної структури управління, формування 

адміністративних відносин, які спонукають колектив до реалізації завдань і 

цілей організації; дослідження особливостей адміністративного менеджменту 

у сучасних закладах освіти. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний 

менеджмент» є формування в здобувачів здатності визначати і розв’язувати 

складні професійні задачі управління закладами освіти завдяки правильному 

використанню принципів та інструментів адміністрування; оволодіння 

сучасними науковими концепціями, методами та технологіями підвищення 

ефективності управління організаційними структурами, організацією; 

формування компетентностей, необхідних для забезпечення функціонування 

механізмів адміністрування у процесі управління закладами освіти, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративний 

менеджмент» є опанування здобувачами компетентностями: 

ІК Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі забезпечення 

якості навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього 

процесу, організації експертизи освітньої діяльності, проведення 

педагогічних досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну 

освітню практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог; 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж 

життя, проєктувати особистісний і професійний розвиток; 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми 

комплексно, на міждисциплінарному рівні; 

ЗК7. Здатність гармонізувати групову взаємодію учасників освітнього 

процесу, виявляти лідерство, використовувати сучасні технології управління.  

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо, виявляти 

повагу різноманітності та мультикультурності; 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності застосовувати 

технології й інструменти тьюторства, коучингу, консультування, фасилітації, 

прогнозування, підтримки освітніх стартапів; 



СК7. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти, 

педагогіки й на межі галузей знань, здійснювати управління педагогічним 

процесом на засадах соціального партнерства, стратегічного планування, 

розробляти і реалізовувати процесуальні карти забезпечення якості освіти. 

 

Програмні результати навчання передбачають, що здобувачі 

демонструють: 

РН1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і 

педагогіки, вимоги до ліцензування й акредитації освітньої діяльності, 

методологію педагогічних досліджень. 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, методик викладання педагогічних дисциплін, управляти 

навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти й об’єктивно 

оцінювати результати навчання.  

РН6. Розробляти й брати участь в інноваційних і дослідницьких 

проєктах у сфері освіти/педагогіки, міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм, 

прогнозувати результати і соціокультурні наслідки їх реалізації. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних 

наук у різних джерелах, аналізувати, систематизувати, оцінювати її 

достовірність та релевантність, оперувати технологіями інтерпретації даних.  

РН10. Приймати обґрунтовані управлінські рішення, генерувати 

підприємницькі ідеї, використовувати бізнес-технології у процесі 

розроблення й реалізації освітніх та/або педагогічних проєктів, нести за них 

відповідальність.  

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, 

педагогічних наук, науковий, методичний супровід навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти і професійного розвитку колег. 

РН13. Здійснювати педагогічне оцінювання результатів навчання для 

внутрішнього забезпечення якості освіти, проводити самооцінювання 

освітньої діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 

годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні засади адміністративного менеджменту в 

освіті 

 

 Тема 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту 

 Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. 

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 в сфері освіти. Функції адміністративного 

менеджменту в освітній організації. Адміністративна діяльність як 

специфічна складова менеджменту освітньої організації. Співвідношення 

менеджменту та адміністрації закладу освіти. Адміністративний менеджмент 

як система та як процес. Цілі і завдання адміністративного менеджменту. 

Система принципів та функцій адміністративного менеджменту. Особливості 

адміністративного менеджменту в закладах освіти. 

 

   Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат 

управління 

 Система адміністративного управління. Категорії адміністративного 

менеджменту. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях, 

некомерційних та громадських організаціях, закладах освіти. 

Адміністративні органи управління та їх різновиди. Адміністрація як орган 

адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту, її 

форми, завдання, функції та структури. 

 Сутність та значення процесу адміністративного менеджменту. 

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), 

методи, управлінські рішення. Адміністративні посади в закладах освіти та їх 

ієрархія. Вимоги до адміністрації закладу освіти. Модель функціональної 

компетентності сучасного керівника закладу освіти. 
 

Змістовий модуль 2. 

Технології адміністративного менеджменту в освіті 

 

 Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті у закладах 

освіти  

 Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до 

планування у сфері освіти. Принципи адміністративного планування. Рівні 

адміністративного планування. Методичні основи адміністративного 

планування у закладах освіти. Методи розробки планів. Стратегічне бачення, 

прогнозування та програмування. Перспективне і стратегічне планування як 

основна функція адміністрації закладів освіти. Стратегічне, тактичне, 

оперативне планування як функція адміністрування в сфері освіти.  

Короткотермінові та оперативні плани. Календарні плани. Індивідуальні 

плани. Графіки виконання робіт. Плани роботи  працівників. 

 

Тема 4. Організаційна діяльність в адміністративному менеджменті у 

закладах освіти 

Методологічні основи проектування організаційних структур 

адміністративного управління. Фактори, які впливають на процес 

проектування. Процедура проектування організаційних структур 

адміністративного управління. Інструменти проектування. 



Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна 

спеціалізація адміністративного управління. Рівні адміністративного 

управління в закладах освіти.  

 Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в 
адміністративному менеджменті. Розробка установчих документів 
(статут, положення про підрозділи); розподіл повноважень, обов’язків і 
відповідальності між структурними ланками; встановлення форм 
взаємовідносин адміністративної служби з іншими структурними 

підрозділами закладу освіти. Закріплення повноважень, обов’язків та 

відповідальності адміністрації. Делегування повноважень. Централізація та 

децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. 
Конкретизація відповідальності.  

 

 Тема 5. Мотивація в системі адміністративного менеджменту  

 Теоретичні засади мотиваційного менеджменту, місце в системі 

управління персоналом і формуванні конкурентних переваг. Цілі та функції 

мотиваційного менеджменту. Посадові особи, які реалізують функцію 

мотивації в сфері освіти. Форми мотивування працівників сфери освіти. 

Запобігання демотивації. Компенсаційна модель винагороди за працю: 

сутність і причини поширення на практиці. Структура компенсаційного 

пакета. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні. 

Компенсаційна політика та компенсаційна стратегія. Компенсаційна політика 

та компенсаційна стратегія в сфері освіти. Компенсаційна політика та 

компенсаційна стратегія. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників 

апарату управління. Побудова систем стимулювання адміністрації. 

 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті 

 Сутність, види адміністративного контролю.  Зміст адміністративного 

та виконавчого контролю. Принципи адміністративного контролю. Зовнішній 

і внутрішній адміністративний контроль. Адміністративні стандарти. 

Способи та інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, 
адміністративний аудит, статистичне спостереження, доповідь, нарада, звіт. 
Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. 
Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної 

діяльності. 

 Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності в 

закладах освіти. Застосовування методів контролю якості освіти.  

 

 

      Змістовий модуль 3.  

Методи адміністративного менеджменту та адміністрування            

управлінських рішень 

 

Тема 7. Адміністративні методи управління у сфері освіти 



  Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. 

Організаційно-розпорядчі методи управління. Адміністративно-розпорядчі 

методи управління. Соціально-психологічні та організаційно-економічні 

методи адміністративного менеджменту. Методи адміністративного 

менеджменту в закладах освіти. Регламентація управління. Види регламентів. 

Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до розробки регламентів. 

Особливості регламентів в закладах освіти.     Документаційне, інформаційне, 

правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного 

менеджменту. Адміністративне діловодство. 

 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. 

 Характеристика та особливості адмінісиративних методів управління в 

закладах освіти. 

 

Тема 8. Адміністрування процесу прийняття та реалізації управлінських 

рішень 

 Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 
Форми адміністрування управлінських рішень: накази, розпорядження, 
вказівки, акти, протоколи. Організація виконання управлінських рішень. 

Контроль за виконанням управлінських рішень. Види управлінських рішень в 

системі адміністративного менеджменту. Система комунікацій та 

інформаційного забезпечення організації прийняття управлінських рішень. 

Побудова комунікаційних мереж в апараті управління у сфері освіти. 

Організація та контроль виконання управлінських рішень. Оцінка реалізації 

управлінських рішень.  Санкції і стимулювання.  

 Характеристика систем реалізації управлінських рішень в закладах 

освіти. 

 

 Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 

 Інформаційні системи як основа сучасних технологій 

адміністративного менеджменту. Види та форми інформаційних систем в 

адміністративному менеджменті. Процесний підхід в адміністративному 

менеджменті. Адміністративна система менеджменту й 

інформаційні технології. Технології дослідження і реалізації сучасних 

адміністративних процесів. Сучасні технології організаційної структуризації. 

Технології бізнес-планування, бізнес-процесів та бюджетування в системі 

адміністративного менеджменту закладів освіти. Інформаційно-

комунікаційні технології адміністративного менеджменту. Адміністративні 

інновації в галузі освіти. Адміністративний менеджмент і системи управління 

якістю освіти. Оновлення управління закладом освіти. 



 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування  

(оцінювання відповідей на проблемні питання на лекції, наукових 

повідомлень, захисту проблемно-пошукового завдання та опонування 

захисту, роботи в групах, участі у ділових іграх, дискусії тощо на семінарі). 

Тематика лекцій, семінарських занять, теми наукових доповідей, проблемно-

пошукові завдання, питання для самоконтролю, питання до іспиту, критерії 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів в процесі поточного та 

підсумкового контролю представлено в робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит (усна 

форма)  

5. Рекомендовані джерела  
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