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Назва дисципліни: Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємства 

 Код дисципліни: 2.4 

Тип дисципліни: вибіркова   

Рівень вищої освіти: доктор філософії (PhD) 

Рік навчання: 2 р. н.  

Семестр:  ІІІ   

Кількість кредитів: 4 

Форма контролю: залік 

Викладач: доктор економічних наук , проф. Дороніна М. С.  

Результати навчання: 

У результаті опанування курсу слухачі мають:  

– застосовувати технології конструктивного вирішення конфліктних 

ситуацій; 

– ідентифікувати та долати проблеми міжособистісних комунікацій; 

– визначати та аналізувати комунікативні здатності особистості 

– ідентифікувати основні елементи та етапи комунікаційного процесу 

– досліджувати та визначати  комунікативні проблеми в організації 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна 

економічна теорії, макроекономіка, менеджмент, регіональна соціально-

економічна політика, економічний  аналіз. 

Зміст дисципліни:  

Змістовний модуль 1. Інформаційне забезпечення підприємства: 

економічна інформація - частина інформаційного ресурсу підприємства,  

інформаційні ресурси   підприємства. 

Змістовний модуль 2. Комунікаційне забезпечення підприємства: теорія 

комунікацій, функціонування комунікацій в організаціях,  комунікаційний 

процес в організації: поняття, основні елементи, етапи та їх характеристика; 



основні проблеми комунікацій в організації; комунікаційні моделі,  конфлікт 

у комунікаційному процесі. 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною 

шкалою. 

Мова навчання: українська. 

 

 


