
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна кафедри менеджменту 

Офісний менеджмент 

Спеціальність  073 “Менеджмент”   

ОПП “Менеджмент” 



Мета вивчення дисципліни  

“Офісний менеджмент” 
надання студенту таких можливостей та переваг: здатність організовувати управлінську працю 

менеджерів різних рівнів управління та формувати її складові; уміння застосовувати сучасні принципи 

та напрями наукової організації праці; уміння використовувати час як ресурс; уміння організовувати 

процес документування в управлінні, дотримуючись вимог до складання та оформлення документів та 

практичних умінь з: планування та організації особистої роботи менеджера, організації робочого 

місця менеджера, застосовування технології роботи з текстовими матеріалами, організації та 

проведення нарад і зборів, здійснення  підготовки та проведення ділових зустрічей та переговорів, 

управління потоком відвідувачів, раціоналізації телефонних контактів, взаємодії з секретарем, 

використання технічних засобів управління, складання та оформлення документів: організаційно-

розпорядчих, з особового складу, з господарської та зовнішньоекономічної діяльності; формування 

потоків документів, організації порядку проходження і виконання  документів, використання 

комп’ютерних програм автоматизації діловодства. 

Обсяг – 5 кредитів (150 годин) 

в т. ч. лекцій – 28 год., 

практичні заняття – 30 год.,  

самостійна робота – 122 год. 

Період навчання −  

4 курс, 7 семестр 

Підсумкова форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково сприяє  

формуванню студентом таких  

елементів компетентностей 

загальні: 

•аналіз та синтез. 

Здатність до 

аналізу та синтезу 

явищ та процесів 

на основі 

логічних 

аргументів та 

перевірених 

фактів. 

фахові: 

•адміністративні. Здатність застосовувати 

знання та набуті вміння для оперативного 

управління поточною діяльністю 

організації, колективом, розподіл 

повноважень між його членами; 

•організаційні. Здатність використовувати 

раціональні форми організації 

управління, організовувати колективну 

працю. 



Сучасний офіс та стильові  

концепції інтер’єру 

Технічні та 

інформаційні засоби в  

офісному 

менеджменті 

Роль менеджера в  

забезпеченні 

ефективної  роботи 

 офісу 

Загальні положення  

роботи з документами в   

офісі 

Комунікативний процес  

і спілкування 

Етика ділових взаємин у  

трудовому колективі 

Характеристика офісу  

та офіс-менеджменту 

Особисті та психологічні  

якості комунікатора 

Вербальні та  

невербальні засоби 

спілкування в 

офісі 

Мистецтво спілкування  

та презентація ідей та  

розпоряджень 

ТЕМАТИЧНИЙ 

ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 



Лекційний  

матеріал 

Методичні  

вказівки та 

завдання до  

семінарських та 

практичних  

занять Навчально-  

методичне, 

інформаційне  

забезпечення 
Силабус 

 

 

 

Методичні рекомендації та 

завдання для виконання  

самостійної та 

індивідуальної роботи 



Кадрове забезпечення 

Колянко Оксана  

Володимирівна 
 

кандидат економічних  

наук, доцент 



Ми чекаємо на Вас! 


