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«ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи 

ділового адміністрування, формування наукового світогляду і знань із технологій та методів 

управління змінами в організаціях; вивчення особливостей функціонування організацій в 

умовах безперервних змін. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами теорією та практикою 

результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного 

оточення; інституційними оволодіння практичними знаннями та набуття практичних 

навичок із організації процесу управління змінами; формування належних практичних вмінь 

і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних 

проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації; формування 

системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови та 

функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних 

та економічних питань щодо управління якістю. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців сучасного 

системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами 

організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем; 

формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи 

успішного управління організацією; розуміння сутності організаційних змін та природи їх 

виникнення; формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів 

управління змінами в організаціях; забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування 

студентами основних інструментів управління проектами в організації; формування у 

майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління проектами і 

програмами в організаціях; теоретична й практична підготовка студентів щодо організації 

робіт із забезпечення та управляння якістю продукції. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Основи вироблення політики та 

прийняття рішень», «Діагностика та прогнозування розвитку бізнес-структур» та 

проходженню Виробничої практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: категорії ділового адміністрування; природу адміністративної влади; методи 

формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями; 

сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють відповідні управлінські 

взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності; 

організаційні форми і методи підприємництва; порядок розробки організаційних структур 

підприємств і компаній, положень про підрозділи, посадових інструкцій; технічні засоби 

управління; порядок розробки і ведення підприємницької документації; стандарти 

уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний і зарубіжний 

досвід стратегічного управління бізнесом; основи психології менеджменту і бізнесу, 



мотивації праці, принципи і методи господарювання й управління підприємством в умовах 

ринкової економіки; порядок укладення і виконання господарських договорів; 

б) уміти: організувати систему ділового адміністрування в організації; опрацьовувати 

місію та цілі організації; здійснювати стратегічне управління змінами; розробляти 

нетрадиційні підходи до мотивування працівників; розробляти системи стимулювання 

адміністрації; здійснювати розробку заходів щодо постійного вдосконалення системи 

управління бізнесом на науковій основі з метою досягнення найбільшої ефективності 

підприємництва і підвищення якості роботи; аналізувати стан і виявляти причини недоліків 

діючих систем управління та здійснювати заходи щодо їх ліквідації і попередження. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Системна модель менеджменту організації. 

Тема 2. Організаційний механізм менеджменту організації. 

Тема 3.  Діагностика управління організацією. 

Тема 4.  Організаційний інжиніринг та організаційний дизайн. 

Тема 5.  Управлінські моделі. 

Тема 6.  Керівництво в організації. 

Тема 7. Ризикозахищеність організації. Управління в умовах кризи. 

Тема 8. Теоретичні основи управління змінами. 

Тема 9. Індивідуальні та командні зміни. 

Тема 10.  Організаційні зміни. Структурні зміни. 

Тема 11.  Роль керівництва в управлінні змінами. 

Тема 12. Управління проектами в системі менеджменту організації. 

Тема 13.  Обґрунтування проекту та аналіз можливих ризиків. 

Тема 14.  Планування проекту та його ресурсного забезпечення. 

Тема 15.  Управління часом виконання проекту. 

Тема 16.  Контролювання виконання проекту. 

Тема 17. Управління якістю проекту. 

Тема 18. Управління персоналом у проектах. 
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