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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни  комунікативний менеджмент 

Викладач (-і) к.е.н., доцент Король В.С. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(050)0732376 

E-mail викладача king_stat@i.ua 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 5 кредитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 
Комунікативний менеджмент належить до досить нових дисциплін і об'єднує у собі 

управління, всім комплексом корпоративних комунікацій, включаючи PR, внутрішньофірмові 

відносини, GR (Government Relations – зв'язки з урядом), CRM (Customers Relationship Management 

– управління взаємовідносинами з клієнтами), маркетингові, фінансові, екологічні комунікації, як і 

з оточуючим співтовариством на місці розташування компанії її виробництва. 

3. Мета та цілі курсу  

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління.  
Метою викладання дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення щодо 

сутності комунікативного менеджменту як універсальної діяльності з вивчення, проектування, 

формування та розвитку комунікаційних систем (організації, проекту, бренда, особистості), 

концепції управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, 

технологій, методологій та методики проведення досліджень в сфері управління 

комунікаціями. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Результатами вивчення курсу «Комунікативний менеджмент» є розвиток у майбутнього 

фахівця вміння правильно визначати й оцінювати причини виникнення труднощів при 

комунікаціях, вести ділові розмови, комерційні переговори та ділові прийоми. Ці вміння 

формуються у даній дисципліні на всіх етапах вивчення. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 150  год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 8 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 12 год. 

самостійна робота 130 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І, ІІ 073«Менеджмент» І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1.Спілкування та 

комунікації 
Проблема та практика спілкування. 

Поняття спілкування. Типи 

спілкування. Предмет спілкування.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



Поняття комунікації. Структура 

комунікації. Умови ефективності 

зворотного зв’язку. 
Ефективність комунікації в 

умовах ринку. Багатоканальний 

комунікативний зв’язок. Поняття 

комунікаційного менеджменту. 

 

 

 

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 2. Процес та види 

комунікацій 
Структура комунікативного процесу. 

Елементи комунікативного процесу 

(відправник, кодування, 

повідомлення, канали передачі, 

декодування, приймач, відгук, 

зворотний зв’язок). Шуми у системі 

комунікації. 
Ділова розмова. Когнітивна та 

афектативна сфери ділової розмови. 

Три складові розмови. Бесіда, 

обговорення, співбесіда. Круглий 

стіл, мозкова атака, ділова командна 

гра. Спір, полеміка, дискусія. 

Диспути, дебати. Торги. 
Багатосторонні переговори 

(«третейський суд», «поділ здобичі», 

«сеанс одночасної гри»). 
Види комунікації. Форми 

комунікації. Висхідні та низхідні 

комунікації. 
Схеми комунікації (лінійна, 

кільцева, зіркова, колесо, 

багатозв’язна, ієрархічна). 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Сутність та поняття 

інформації та комунікацій в 

менеджменті 
Поняття інформації, її суть та 

значення в процесі менеджменту. 

Класифікація інформації, що 

використовується в управлінні. 

Вимоги до інформації. Особливості 

використання інформації на 

верхньому, середньому, низовому 

рівнях менеджменту. Операції та 

процедури обробки інформації в 

менеджменті. 
Стадії ефективної комунікації: 

забезпечення уваги адресата, 

забезпечення розуміння суті 

повідомлення, визнання, дія. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,4,5

] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Засоби та бар’єри 

комунікацій у менеджменті 
Формальні та неформальні 

комунікації. Основні завдання та 

недоліки формальних комунікації. 

Горизонтальні комунікації. 

Діагональні комунікації. 
Типи комунікаційних ланцюгів, 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



які використовуються в 

неформальних комунікаціях. 
Переваги та недоліки 

письмових комунікацій. Усні 

комунікації. 
Вдосконалення письмових й 

усних комунікацій за допомогою 

використання контрольного переліку 

«П’ять «С» комунікації» Р. Фалмера. 
Помилки в спілкуванні. 

Контроль, обмежений інцидентами. 

Тотальний контроль. Прихований 

контроль. Вибірковий контроль. 

Контроль заради проформи. 

Контроль внаслідок недовіри. 
Труднощі комунікації. Основні 

групи помилок комунікації. Помилки 

відправлення повідомлення, 

одержання повідомлення, особистих 

настанов, колективної дії, організації. 

кого 

заняття 

Тема 5. Труднощі та бар’єри 

міжособистісної комунікації 
Основні причини поганої 

комунікації. Нерозуміння 

важливості спілкування.    

Неправильна настанова свідомості 

та якість комунікації (стереотипи, 

упереджені уявлення, відносини 

між відправником та одержувачем, 

відсутність уваги та інтересу, 

нехтування фактами), помилки 

при побудові спілкування 

(неправильний вибір слів, 

помилки в організації 

повідомлення, неправильна оцінка 

здатності одержувача зрозуміти 

повідомлення, слабка 

переконливість).  

Міжособистісні бар’єри, 

пов’язані із сприйняттям, 

семантичними бар’єрами, 

невербальними перепонами, 

неякісним зворотним зв’язком, 

невмінням слухати. 
Фактори, які впливають на 

розмову.  
Ввідна комунікатора. Ввідна 

реципієнта. Процесуальні змінні. 

Змінні ситуації. Зовнішні змінні. 

Групові змінні. Історичні змінні. 

Бар’єри спілкування. Бар’єр 

негативних емоцій. Бар’єри поганого 

настрою. Бар’єри сприйняття. 

Бар’єри мови. Бар’єри настанови. 

Бар’єр першого враження. Бар’єри 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



взаєморозуміння. 
Тема 6. Експресивна 

поведінка в спілкуванні 
Поняття експресії. Мімічна 

ознака. Мімічний код. Експресія 

погляду. Особливості „мови” очей. 

Рухи очей. Типи поглядів, їх 

трактування та рекомендовані дії. 
Мова жестів у комунікації. 

Узгодженість жестів та мови. Групи 

жестів та їх значення. Міміка. 

Гримаси насолоди, випробовування, 

протесту, подиву, стурбованості 

тощо. Голос як прояв експресії. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Комунікативні 

девіації 
Комунікативна компетентність. 

Комунікативні драми. Неуспішна 

мовна комунікація. Сутність і 

природа комунікативних девіацій. 

Комунікативний саботаж. Типологія 

комунікативних невдач. Методи 

ненасильницького спілкування. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Забезпечення 

ефективних комунікацій 
Основні елементи забезпечення 

ефективних комунікацій: джерело, 

повідомлення, аудиторія, канали 

комунікацій. Методи вдосконалення 

міжособистісних комунікацій. 
Вдосконалення організаційних 

комунікацій. 
Планування процесу 

комунікації. Розробка плану 

комунікацій. Ситуаційні чинники, що 

впливають на поширення інформації 

про функціонування та досягнення 

організації. Цілі комунікації. 

Аудиторія. Аналіз управлінської 

ситуації. Відправник повідомлення. 

Вибір засобу передачі повідомлення. 

Створення повідомлення. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Писемна комунікація 
Класифікація листів. 
 Класифікація ділових листів. 

Оформлення бланку листа та 

конверту. 
Цілі ділового листа. Складання 

плану листа. Стиль та тон ділового 

листа. Оформлення реквізитів листа. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Заголовок. Показання на посилання. 
Дата. Адреса одержувача. 

Вступне звертання. Посилання на 

зміст листа. Основний текст листа. 

Заключна форма ввічливості. Підпис. 

Посилання на додаток до листа. 

Правила ділового листування. 

Оформлення листа-нагадування, 

листа-запита, оферти, претензії. 

Правила написання та поширення 

прес-релізу. 
Поняття, використання та 

порядок складання рекомендаційного 

листа. Призначення та види резюме. 

Правила їх складання та поширення. 

заняття 

Тема 10. Комунікативні 

технології для побудови 

персонального та організаційного 

бренду 
Самопіар. Призначення та види 

резюме. Правила їх складання та 

поширення. Профіль в соцмережах. 

Просування послуг, товарів та 

соціально важливих повідомлень. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11. Ділові стратегії 
Загальна характеристика 

стратегії. П’ять елементів стратегії. 
Види стратегій. Ділова 

стратегія. Функціональна 

стратегія. Стратегія як тактика 

вибору тактик. Стратегічний 

сценарій.   

Параметри стратегічного 

сценарію. Види стратегічних 

сценаріїв. Шість принципів 

постановки цілей. Закони 

управлінського спілкування. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12.Діловий стиль і 

манери обговорення 
Ділове спілкування. Діловий 

стиль спілкування. Різниця між цими 

поняттями. Поняття принциповості 

по суті та принциповості по формі. 
Принциповість по суті. 

Принциповість за формою. 

Імперативи ділового обговорення. 
Техніка боротьби. Принцип 

реалізації переваг. Правила, яких 

треба дотримуватися для реалізації 

цього принципу. 
Співробітництво. Фактори, що 

сприяють раціональній взаємодії. 
Вміння говорити. Правила 

правильного сприйняття 

повідомлення. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 13. Психологічна 

культура ділової розмови 
Вміння говорити.  
Правила правильного 

сприйняття повідомлення. Вміння 

слухати. Модель процесу 

повідомлення Фрідмана Шульц фон 

Туна (суть справи, саморозкриття, 

заклик, відношення). Рекомендації 

ефективного слухання. 
Постановка запитань і техніка 

відповіді на них. Види запитань: 

інформаційні, дзеркальні, естафетні. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,5] 

 

Підготовк

а до 

контрольн

ої роботи 

5 

балів 

До 

підсумково

го заняття 

Тема 14. Службове 

спілкування 
Поняття етики та етикету. 

Службовий етикет. Правило 

об’єктивності. 
Увага до фактів. Наказ і 

прохання. Етика покарання. 

Принципи покарання. Формула 

звільнення. Подяка та комплімент. 
Комунікативні принципи 

оптимізації службових відносин. 

Правила усного розпорядження. 

Правила вітань і прощань. Методи 

комунікативного управлінського 

впливу. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 



відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі основні 

та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 



Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 

груп. 
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