
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИЙ

МЕНЕДЖМЕНТ 

для ЗВО ОР «Бакалавр» ОПП «Менеджмент»



Інформаційн
о-

комунікаційн
ий 

менеджмент 

Період навчання
– 3 курс, 6 
семестр 

Об'єктом вивчення дисципліни 
є виробничо-господарські 
організації різних форм 

власності Предмет вивчення дисципліни – принципи, 
закономірності, методи  та інструменти 

управління інформаційно-комунікаційними 
процесами в організації

Обсяг – 5 
кредитів, 150 

год.,
у т. ч. лекцій –

34 год., 
практичні

заняття – 34 
год.,

самостійна
робота – 82 год. 

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” Є 

розуміння студентами концептуальних засад управління комунікаціями в організації і 
набуття вмінь застосування технологій та інструментів інформаційно-комунікаційного 

менеджменту

Підсумкова форма 
контролю – залік



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких 
компетентностей

загальних: 
• здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу.
• здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях.
• знання та розуміння 

предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності.

• навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій.

• здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями.

• здатність до проведення 
досліджень на відповідному 
рівні. 

• здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).

спеціальних: 
• вміння визначати функціональні 

області організації та зв’язки між 
ними.

• здатність обирати та 
використовувати сучасний 
інструментарій менеджменту.

• здатність працювати в команді та 
налагоджувати міжособистісну 
взаємодію при вирішенні 
професійних завдань.

• здатність створювати та 
організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління. 

• здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, формувати 
обґрунтовані рішення. 

• здатність формувати та 
демонструвати лідерські якості та 
поведінкові навички. 



Очікувані

результати

навчання

• розробляти стратегію інформаційно-
комунікаційного менеджменту.

• застосовувати інструменти та технології
інформаційно-комунікаційного менеджменту в 
управлінській діяльності.

• аналізувати та впроваджувати методи
налагодження ефективних комунікаційних
процесів в організації.

• оцінювати ефективність комунікацій в 
організації.



Тематичний план навчальної дисципліни

• Комунікації в менеджменті та їх класифікація

• Використання інформаційних технологій та мережі 
Інтернет у бізнес-комунікаціях

• Комунікативний менеджмент в системі менеджменту 
організації

• Комунікативні процеси в менеджменті організації

• Стратегія комунікативного менеджменту

• Технології та інструменти комунікативного менеджменту

• Інформація як базова категорія комунікативного 
менеджменту

• Ефективність комунікативного менеджменту в організації



Навчально-
методичне 

та 
інформацій

не 
забезпеченн

я 

Робоча програма
навчальної дисципліни

Дистанційний курс

Лекційний матеріал

Методичні вказівки і 
завдання для самостійної

роботи студентів

Методичні вказівки і 
завдання для практичних

занять 

Методичні вказівки і 
завдання для поточного та 

підсумкового контролю 
знань студентів



Кадрове забезпечення

Д.е.н., проф. Трут Ольга 
Олексіївна



Чекаємо на Вас!

Будемо раді зустрічі з 

Вами!


