
1. Назва модуля: Управління змістом робіт 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.06_3 
3. Тип модуля: обов’язковий (нормативний) 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

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

знати: основні складові визначення необхідних робіт у процесі створення 
продукту (послуги); основні напрямки організації виробничого процесу;    вимоги до 
персоналу підприємства (організації) задіяного на різних етапах та рівнях 
виробничого процесу;    шляхи удосконалення та розвитку кадрового потенціалу 
підприємства (організації);    основні види організаційних та технічних документів, 
що забезпечують діяльність підприємства в цілому та виробничий процес зокрема;       
функції та призначення інформаційної служби на підприємстві (організації).   

вміти: працювати з нормативними документами;  аналізувати та оцінювати 
процес виконання визначених робіт; розуміти особливості проведення 
запланованих та позапланових робіт; розраховувати кількісні складові 
виробничого процесу (персонал, час тощо);   складати основні види організаційних 
документів, що забезпечують діяльність підприємства; забезпечувати ефективний 
документообіг на підприємстві  (організації); розрізняти та опрацьовувати 
інформацію призначену для забезпечення внутрішніх і зовнішніх зв’язки 
підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: управління інформаційними зв’язками  
10. Зміст модуля:  
Визначення змісту робіт. Визначення стратегії формування змісту робіт. 

Формування переліку та визначення послідовності виконуваних робіт. 
Нормативно-методологічні засади визначення тривалості виконуваних робіт. 
Планування виробничого процесу на підприємстві. Технологія створення продуктів 
і послуг. Оперативне управління і шляхи удосконалювання виробничих процесів. 
Організація структури адміністративної служби. Формування кадрової політики 
організації у забезпеченні дієздатності колективу. Кадровий потенціал організації: 
розвиток та удосконалення. Організація роботи з документами. Організація 
забезпечення підприємства інформаційно-комунікаційними зв’язками.  

10. Рекомендована література: 
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом. -  К.: Центр учбової літератури, 
2011.- 467 с. 
2. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – 
К.: Каравела, 2005. – 494 с. 
3. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г., Уткін О. Ф., Анін В. І. та ін. – К.: 
Алеута, 2008. – 652 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 

 


