
1. Назва модуля: Техніка адміністративної діяльності 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.02_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 28 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 14 год.) 
6. Лектор: Побережець Наталія Борисівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: об’єкт та предмет курсу; сутність та психологічний зміст процесу 

управління, його принципи, елементи та взаємодію основних складових; механізми 
управління організаціями різних рівнів та форм власності; фактори, що впливають 
на організаційну культуру та корпоративну політику; основні види комунікативних 
технологій, що забезпечують ефективну співпрацю із зовнішнім середовищем; 
основні види, шляхи комунікацій та документообіг в організації; 

уміти: впроваджувати механізми ефективної реалізації корпоративної 
політики; вирішувати основні психологічні проблеми процесу управління, 
налагоджувати взаємодію його складових; розпізнавати різні види та причини 
конфліктів у колективах, знаходити шляхи їх розв’язання; давати раціонально-
критичну оцінку етичних відносин у трудових колективах; налагоджувати 
ефективну роботу організації із зовнішнім середовищем. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі:  
- пререквізити: правові засади адміністративної діяльності 
10. Зміст модуля.  
Організаційна культура. Психологія управління. Теорія прийняття 

управлінських рішень. Управлінське консультування. Комунікації в організаціях. 
Комп’ютерне діловодство (документознавство). 

11. Рекомендована література: 
1. Данюк В. М., Кулаковська Л. П. Кадрове діловодство [Текст] : рек. МОН 

України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Вид. 3-тє. – К. : Каравела, 2012. – 239, [1] с. 
2. Палеха Ю. І. Кадрове діловодство [Текст] : (зі зразками сучасних ділових 

паперів) : рек. МОН України як навч. посібник для ВНЗ / МОН України. – (Вид. 5-те, 
переробл. і допов.). – К. : Ліра-К, 2014. – 476 с.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, 

індивідуальне науково-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 
 


