
1. Назва модуля: Керівник адміністративної служби 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.03_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: особливості проектування адміністративних служб організацій; 

завдання і функції діяльності адміністративних служб; основні форми і методи 
роботи з управлінським персоналом організації; методи управління 
дисциплінарними відносинами в колективі. 

- вміти: проектувати адміністративні служби організації; визначати 
завдання і функції діяльності адміністративних служб; застосовувати форми і 
методи роботи з управлінським персоналом організації; застосовувати методи 
управління дисциплінарними відносинами в колективі. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі:  
- пререквізити: управління трудовими ресурсами 
10. Зміст модуля.  
Ефективність роботи керівника. Організація особистої роботи керівника. 

Стилі прийняття рішень та організаційна культура. Конфлікти у діяльності 
керівника. Побудова адміністративної служби організації (підприємства, установи). 
Завдання і функції адміністративної служби. Форми і методи роботи з персоналом 
адміністративної і кадрової служб. 

11. Рекомендована література: 
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Підручник / Л.В. 

Балабанова, О.В. Сардак. - К. : Центр учбової літератури, 2011.- 468с. 
2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. 

екон. ВНЗів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. — К. : Вид-
во "Кондор", 2003. — 414 с. 

3.Воронкова В. Г. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. 
посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / під ред. В. Г. 
Воронкової ; МОН України, Запорізька держ. інженерна академія. – К. : 
Професіонал : Центр учбової л-ри, 2010. – 351, [1] 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 
 
 


