
ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Мета курсу – опанувати систему теоретичних знань, умінь та практичних 
навичок в галузі менеджменту організацій, корпоративного управління, управління 
змінами, проектами та якістю в організації.. 

Дисципліна «Ділове адміністрування» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний 
менеджмент», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Інформаційні системи і 
технології в управлінні організацією», «Управління командами і тайм-менеджмент». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних 
систем», «Маркетинг-менеджмент», «Аудит та методологічні підходи до оцінювання 
управлінської діяльності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вміти виконувати функції планування, організації, 
мотивації, контролю працівників організації, які забезпечують досягнення її цілей. 

Програмні результати навчання: 
знати: термінологію щодо основних понять і категорій менеджменту організацій, 
управління змінами в організації, корпоративного управління, управління проектами та 
якістю; правове забезпечення діяльності вітчизняних організацій, корпорацій зокрема, 
правове забезпечення управління проектами та якістю в Україні; теоретичні, 
організаційні, методологічні засади менеджменту організації, основи побудови 
організаційної структури; принципи та моделі корпоративного управління в сучасних 
умовах, основні елементи та принципи корпоративного контролю, методи оцінювання 
економічної ефективності корпоративного управління; теоретико-методологічні основи 
ефективного управління проектами і програмами в організаціях; особливості 
управління якістю на підприємстві, міжнародний та вітчизняний досвід управління 
якістю тощо; 
вміти: логічно та послідовно викласти засвоєний ними матеріал, використовувати на 
практиці теоретичні, організаційні та методологічні засади управління, робити 
самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано 
відстоювати свою точку зору та міркування; використовувати теоретичні знання та 
практичні навички менеджменту, бути здатними приймати виважені управлінські 
рішення за основними напрямками діяльності організації тощо; 
володіти: теорією, методологією та механізмом ділового адміністрування, знаннями, 
навичками та вміннями в галузі бізнесу, щоб ефективно управляти компаніями на 
конкурентних ринках.   

Зміст навчальної дисципліни: 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ. УПРАВЛIННЯ ЗМІНАМИ. КОРПОРАТИВНЕ 
УПРАВЛІННЯ. Системна модель менеджменту організації. Еволюція організації. 
Організаційний механізм менеджменту організацій. Організаційний інжиніринг. 
Організаційний дизайн. Управлінські моделі. Керівництво в організації. 
Ризикозахищеність організації. Управління результативністю менеджменту 
організацій. Теоретичні основи управління змінами. Індивідуальні зміни. Командні 
зміни. Організаційні зміни. Роль керівництва в управлінні змінами. Розвиток 



організації в сучасних умовах управління опором змінам. Структурні зміни. 
Управління змінами у стратегічному розвитку організації. Зміни корпоративної 
культури. Зміни на основі інформаційних технологій. Теоретичні основи 
корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління. Учасники 
корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Тактичне і стратегічне 
управління корпораціями. Управління корпоративним витратами. Звітність та 
контролювання в системі корпоративного управління. Оцінювання ефективності 
корпоративного менеджменту.  
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Управління проектами в 
системі менеджменту організацій. Обґрунтування проекту. Планування проекту. 
Управління часом виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. 
Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю 
проекту. Управління персоналом у проектах. Стандартизація термінології в галузі 
управління якістю. Основні проблеми управління якістю. Bітчизняний досвід 
управління якості. Базова концепція загального управління якістю. Системи у 
правління якістю. Система якості в стандартах ISO cерії 9000. Статистичні методи 
контролю якості. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості 
(QFD). Сертифікація систем якості підприємства. Витрати на якість та іх класифікація. 
Облік витрат на якість в умах TQM. Аудит якості та премії якості  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


