
АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

 Мета курсу  — оволодіння студентами теорією та практикою результативного 
управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення; 
оволодіння інституційними 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. 

 Дисципліна «Адміністративне управління в умовах цифрової економіки» в 
структурно-логічній схемі інтегрується з вивченням дисциплін: «Стратегічний 
менеджмент», «Інноваційний менеджмент». Вивчення дисципліни формує засади 
для подальшого опанування студентом дисциплін: «Інформаційні системи і 
технології в управлінні організацією», «Розвиток менеджменту в умовах 
трансформаційних змін економічних систем», «Маркетинг-менеджмент». 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання щодо формування та функціонування механізмів  
адміністративного менджменту у процесі управління організаціями; сукупності 
функцій і методів адміністративного управління, що зумовлюють відповідні 
управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер 
діяльності. 
          Програмні результати навчання: 
знати: предмет, завдання та функції адміністративного управління;  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; 
уміти: творчо застосовувати знання теорії і практики ділового адміністрування при 
виконанні функціональних обов’язків; використовувати методи і засоби розробки, 
обґрунтування, прийняття і реалізації адміністративно-управлінських рішень; 
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 попередженн; 
володіти: знаннями з існуючих підходів щодо удосконалювання систем  
адміністративного управління, сучасних концепцій у сфері ділового 
адміністрування; методами, техніками, технологіями передових шкіл 
адміністративної діяльності менеджерів-керівників; знаннями проблем розвитку 
теорії і практики адміністративного управління, сучасними проблемами у сфері 
підготовки управлінців і навчання сучасним технологіям адміністративного 
управління.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Системна модель і 
організаційний механізм менеджменту організації. Діагностика управління, 
організаційний інжиніринг та організаційний дизайн. Управлінські моделі та 
керівництво в організації. Ризикозахищеність організації. Управління в умовах 
кризи. 
АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ПРОЕКТАМИ. Теоретичні 
основи управління змінами. Індивідуальні та командні зміни, організаційні та 
структурні зміни. Роль керівництва в управлінні змінами. Управління проектами в 
системі менеджменту організації. Обґрунтування проекту та аналіз можливих 
ризиків, планування проекту та його ресурсне забезпечення. Управління часом і 
контролювання виконання проекту. Управління якістю проекту і персоналом у 
проектах. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 75 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


