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ВСТУП
Навчальна програма дисципліни „Техніка адміністративної діяльності”
складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки
здобувачів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073
Менеджмент. спеціалізації Адміністративний менеджмент.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика
адміністративної діяльності для забезпечення ефективної діяльності
організації.
Міждисциплінарні
зв’язки:
„Менеджмент”,„Стратегічний
менеджмент”, „Управління персоналом”, "Менеджмент організацій”.
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Організаційна культура.
2. Комунікації у навчальному закладі.
3. Документознавство.
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення курсу “Техніка адміністративної діяльності” є засвоєння
базових знань про сутність адміністративної роботи, управління, визначення
ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого моральноппсихологічноклімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій,
господарсько-управлінських процесів.
1.2.Завдання
вивчення
навчальною
дисципліни
„Техніка
адміністративної діяльності”:
 засвоїти понятійно-термінологічний апарат і вміти відтворити
відповідні дефініції термінів і понять;
 уміти свідомо використовувати цей апарат щодо підвищення
ефективності технлогії адміністративної діяльності;
 уміти аналізувати конкретні ситуації взаємодії, визначати позитивне та
негативне, висловлювати судження щодо можливостей використання
та наслідків від застосування бази знань у певних умовах
управлінської діяльності ;
 уміти моделювати ситуації взаємодії за запропонованими умовами.
За результатом вивчення навчальної дисциплін у студент повинен знати:
 підходи до формування культури організації та корпоративної
політики;
 стилі керівництва;
 ділову та професійну етику, організацію етичних відносин у колективі;
 основні види комунікативних технологій, що забезпечують ефективну
співпрацю із зовнішнім середовищем;

За результатом вивчення навчальної дисциплін у студент повинен
вміти
• впроваджувати механізми ефективної реалізації корпоративної політики;
• 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;
• впроваджувати сучасні комунікативні технології, зокрема методи і види роботи, що забезпечують зв’язки з громадськістю;
• забезпечувати ефективний документообіг в організації.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин /3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Організаційна культура
Тема 1. Місія і цілі організації (підприємства, установи)
Визначення місії фірми. Зв’язок місії організації із зовнішнім
середовищем. Місія та мета як елемент стратегії, структури та поведінки
організацій. Типологія організаційних цілей. Ієрархія цілей. Технологія
утворення загальних організаційних цілей. Цілі комерційних і некомерційних
організацій.
Співвідношення цілей і засобів. Механізм постановки цілей в організаціях та вимоги до їх формулювання. Функціонально-цільовий аналіз
діяльності організацій. Технологія побудови “дерева цілей” і “дерева
проблем”.
Цільовий менеджмент як напрям розвитку сучасних трудових
організацій.
Тема 2. Культура організації та корпоративна політика
Культурна детермінанта в становленні й розвитку організацій.
Організаційна культура: поняття, функції, логіка формування, елементи.
Символи, герої, ритуали, цінності як складові організаційної культури.
Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства (установи).
Корпоративна політика. Роль національно-державного та етнічного
факторів у функціонуванні культури та політики підприємств (установ).
Механізми формування й розвитку організаційної культури.
Тема 3. Моделі організаційної культури
Типології організаційної культури. Особливості, переваги й хиби
ринкової, бюрократичної, кланової культури організацій. Типологія
організаційної культури за Ч. Ханді. Модель В. Caте. Моделі Т. Парсонса.
Тип організаційної культури і життєвий цикл організації. Рівні
організаційної культури і взаємозв’язок між ними

Тема 4. Правила і норми діяльності організації
(підприємства, установи)
Правила і норми діяльності як технологічний аспект культури
організації. Критерії створення правил і норм. Стандарти і загальні вимоги до
діяльності організацій. Нормативні акти та чинники, що впливають на
створення корпоративних правил і норм.
Статутні документи організації.
Тема 5. Лояльність та ідентифікація з організацією
Теорія Томкіпса та Чені стосовно досягнення ідентифікації з організацією. Основні мотиви самоідентифікації за теорією соціальної ідентичності Тайфеля.
Залежність ідентифікації працівника від комунікаційного клімату
підприємства. Взаємозалежність та обумовленість понять “ідентифікація з
організацією”, “впевненість у власній компетентності”, “досягнення цілей.”
Проблема культурної ідентичності організаційних утворень.
Тема 6. Організація етичних відносин у трудових колективах
Ключові поняття етики ділового спілкування. Загальні етичні принципи і
характер ділового спілкування. Етика ділового спілкування: “згори — униз”,
“знизу — нагору, “по горизонталі”.
Моделі групової поведінки.
Тема 7. Професійна етика
Основні елементи етики бізнесу. Етичні нормативи і стандарти у
бізнесі. Етичні принципи успішного бізнесу. Навчання етичній поведінці.
Неетичний
бізнес.
Залізний
закон
відповідальності.
“Скалярна
підпорядкованість”.
Фактори, що визначають етичні вимоги ефективного керування
людьми. Діловий етикет як складова професійної етики.
Змістовий модуль ІІ . Комунікації в організації
Тема 8. Комунікативні технології
Природа комунікації в організації. Поняття комунікації та
комунікативного процесу. Інформаційно-технічна база процесу комунікацій.
Моделі комунікації в організаціях. Види комунікацій в організаціях.
Соціальні функції організаційних комунікацій.
Організаційні структури та комунікативна поведінка персоналу
Формальна й неформальна комунікативна поведінка.
Плани інформаційних комунікацій. Аналіз ефективності каналів комунікації.
Аналіз комунікативних мереж. Аналіз комунікативних ролей.
Тенденції розвитку комунікативних процесів у сучасних організаціях
Феномен комунікації як чинник соціальної інтеграції та соціалізації.
Тема 9. Основні процеси зв’язків з громадськістю

Соціальне значення і мета діяльності щодо зв’язків організації з
громадськістю. Напрями діяльності зв’язків з громадськістю сучасних
організацій. Елементи ефективного керування зв’язками з громадськістю.
Функції PR-спеціалістів. Основні інструменти PR
Методи зв’язків з громадськістю.
Підготовка пабліситі, прес-релізів, презентацій, прес-конференцій
Тема 10. Переговорний процес
Переговори — ділове взаємне спілкування з метою досягнення
спільного рішення. Види переговорів відповідно до цілей та завдань кожної
сторони. Налагодження комерційних і бізнес-зв’язків — основна мета
ведення переговорів. Подолання конфронтації.
Підготовчий етап. Планування організаційних моментів. Порядок
ведення переговорів. Узагальнені схеми переговорного процесу.Методи
ведення переговорів. Мистецтво суперечки.
Критерії оцінювання успішності переговорного процесу.
Важливість дотримання етики та етикету при веденні переговорів.
Змістовий модуль IV. Документознавство
Тема 11. Організація роботи з документами
Роль діловодства в менеджменті. Організаційні форми діловодства.
Основні функції документів.
Сутність поняття “документ”. Документ як інформація, що використовується в управлінні. Властивості та ознаки документа. Класифікація
документів та їх призначення. Основні групи документів. Класифікація
документів
Матеріальна основа документа, основні форми носія інформації.
Внутрішня і зовнішня структури документа. Реквізити документа.
Тема 12. Інструкція і з діловодства в організації
Складання та затвердження інструкції з діловодства в організації.
Загальноприйняті правила організації діловодства у роботі фірми. Складання
плану організації діловодства на конкретному виробництві. Види інструкцій з
діловодства.
Організація руху, пошуку і зберігання документів у діловодстві.
Формування номенклатури справ організації, затвердження їхніх номерів,
порядок розміщення, термін зберігання тощо.
Модель побудови документа.
Тема 13. Стандарти організації (підприємства, установи)
Стандарти як загальні норми та критерії якості, ефективності
діяльності організації. Стандарти і загальні вимоги до діяльності організацій.
Законодавчі вимоги щодо дотримання стандартів. Відповідальність
виробника і повноваження відповідних органів щодо рівня дотримання
стандартів.

Стандартизації діяльності як необхідність для здійснення прямого
контролю. Стандартизації робочих процесів, виходу, знань, робочих процесів.
Здійснення стандартизації через застосування правил, стандартних
операційних процедур, опрацювання графіків роботи. Стандарти як
показники оцінки роботи.
Принцип стандартизації в управлінні.
Тема 14. Принципи організації роботи з документами
Принцип відповідальності.
Принцип збереження інформації. Система архівних установ України.
Національний архівний фонд: поняття, структура, призначення. Основні
правила приймання справ до архівного підрозділу.
Принцип єдності оформлення загальних документів.
Принцип класифікації ділової документації. Класифікація повідомлень.
Класифікація листів.
Тема 15. Організація колективної роботи з документами
Організаційні форми діловодства на підприємстві (закладі, установі).
Застосування режиму “фільтрації” документів — основний шлях поліпшення
діловодства в організації. Класифікація документів, її призначення.
Методичне керівництво і контроль за оформленням документації та
формуванням справ в установі, її структурних підрозділах. Підготовка справ
до зберігання та використання.
Характеристика та правила складання управлінської документації.
План роботи. Наказ. Вказівка. Інструкція. Основні правила складання.
Характеристика та правила складання інформаційних документів.
Пояснювальна записка. Лист. Доповідна записка.
Характеристика та правила складання облікових документів.
Стенограма. Акт. Протокол. Висновок. Звіт. Довідка. Основні реквізити.
Документація щодо особового складу. Заява. Характеристика. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Резюме.
Тема 16. Контроль за виконанням ділових документів
Контроль та облік документообігу в організації. Управлінські завдання, які
вирішуються за допомогою контролю документообігу.
Особливості системи контролю документообігу.
Сутність процесу виконання документів. Контроль за виконанням документів.
Журнал реєстрації створюваних установою документів. Терміни виконання
документів Перелік документів із обов’язковим зазначенням термінів
виконання.
Поняття обліку ведення документації. Форми обліку. Місце обліку та його
роль у процесі управління. Види обліку. Співвідношення контролю та обліку.
Контроль як форма зворотного зв’язку документування. Ефективність
контролю.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів є залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання
Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок забезпечується
наступними засобами діагностики:
1) теоретичні:
- теоретичні питання;
- тестові завдання;
- ситуаційні завдання.
2) практичні:
- розрахункові задачі;
- графічні завдання;
- схематичні узагальнюючі завдання.
3) творчі:
- реферат;
- презентація;
- доповідь.

