
1. Назва модуля: Управління інформаційними зв’язками 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.04_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Пачева Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: основні перспективні напрямки розвитку технологій організації праці 
менеджера; теоретичні основи управління виробничими процесами; особливості 
управління операціями у різних виробничих фірмах; основні напрямки 
удосконалення системи управління виробництвом; технічні та програмні засоби, 
які забезпечують підтримку управлінських рішень; функціональні особливості, 
переваги, недоліки різних технологій організації праці менеджера; поняття 
організації, поділу та кооперації праці в апараті управління виробничого 
підприємства; методи оцінки економічної ефективності розробки та організації 
робочого місця в апараті управління. 

вміти: розробляти організаційні структури різних типів підприємств; 
розробляти і обґрунтувати варіанти управлінських рішень; формувати виробничу 
програму фірми та її підрозділів; планувати ресурсне забезпечення виробничої 
програми; здійснювати вибір та впровадження інформаційних технологій, що 
забезпечують значне підвищення продуктивності та прибутковості господарської 
діяльності, конкурентноздатності виробничої фірми; здійснювати контроль 
реалізації розроблених програм і планів виробничої фірми. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

- пререквізити: теорія організації 
- кореквізити: управління змістом робіт 

10. Зміст модуля:  
Особливості управлінської праці. Сутність, принципи та напрямки наукової 

організації праці. Кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність 
менеджера. Планування особистої роботи менеджера. Нормування управлінської 
праці. Організація робочих місць. Умови праці менеджера. Документування в 
управлінській діяльності. Складання та оформлення документів. Організація 
діловодства. 

11. Рекомендована література: 
1. Дафт Р. Менеджмент. – 10 изд. – М.; СПб: Питер, 2013. – 655 с. 
2. Дикань Н. В. Менеджмент: навч. посібник / Дикань Н. В. Борисенко І. І. – К.: 

Знання, 2008. – 389 с. 
3. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 

2007. – 399 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 

 


