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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  „Управління  комунікаціями  в
організаціях” складена відповідно до освітньої програми та навчального плану
підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073
Менеджмент. спеціалізації Адміністративний менеджмент.

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  теорія  і  практика
формування  і  функціонування  систем  бізнес-комунікацій  для  забезпечення
ефективної  діяльності  організації  в  умовах  сучасного  розвитку  економіки  та
євроінтеграції.

Міждисциплінарні  зв’язки:  „Менеджмент”,  „Маркетингові  комунікації”,
„Організаційна поведінка”, „Управління персоналом”, "Соціальні технології  в
адміністративному менеджменті”.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Базові  положення  теорії  бізнес-комунікацій,  психологія  комунікацій,

фактори ефективності бізнес-комунікацій в управлінні. 
2. Внутрішні комунікації в організації.
3. Зовнішні комунікації організації. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення навчальної дисципліни „Управління комунікаціями
в  організаціях”  є   формування  у  студентів  системи  знань  з  питань
функціонування  системи  бізнес-комунікацій  для  забезпечення  ефективної
діяльності організації в умовах сучасного розвитку економіки та євроінтеграції.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  „Управління
комунікаціями в організаціях” є: 

 систематизація інформації щодо теоретичних аспектів управління
бізнес-комунікаціями;
 засвоєння  понятійного  апарату  у  сфері  управління  бізнес-
комунікаціями;
 формування чіткого уявлення про прикладні інструменти, методи
та психологічні аспекти функціонування системи бізнес-комунікацій.

1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен демонструвати:
-  знання  та  розуміння  основних  положень  системи  управління
комунікаціями в організаціях;
- знання та навички використання особистісних, групових і організаційних

факторів  ефективності  бізнес-комунікацій  в  управлінні  персоналом  і
маркетинговій  діяльності  організації;  розуміти  специфіку  соціальної
психології;
-  навички  спілкування  з  стейкхолдерами,  як  у  внутрішньому  так  і

зовнішньому середовищі організації, досліджувати їх інтереси і поведінку.
Студент повинен вміти: 



-  розробляти  стратегії  присутності  організації  у  соціальних  мережах,
проектувати  та  проводити  комунікативні  спецпроекти,  нейтралізувати
негативні тенденції у комунікативних процесах організації;
-  створювати базу контенту для різних комунікативних площадок, писати

та поширювати релізи, працювати з сучасними інтерфейсами.
    Мати  здатність  до  критичного  аналізу  існуючих  теоретико-

методологічних  підходів  до  управління  комунікаціями  в  організації  та
комунікативних  факторів  забезпечення  її  ефективності.  Здатність  до
використання  системи  засобів  комунікативного  підходу  в  управлінні
персоналом та маркетингу.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин /4 кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Базові положення теорії бізнес-комунікацій, психологія комунікацій,

фактори ефективності бізнес-комунікацій в управлінні

Тема 1. Бізнес-комунікації як процес
Сутність  поняття  і  структура  бізнес-комунікацій.  Типологія  бізнес-

комунікацій. Поняття комунікативної компетентності. Стилі комунікацій. 
Структура комунікативного процесу і перешкоди при наданні інформації.

Засоби і  канали комунікацій.  Сучасні  засоби  комунікацій.  Види комунікацій:
усні, візуальні та письмові комунікації.

Тема 2. Психологія комунікацій
Особистість та моделі поведінки особистості. Комунікативні якості у складі

потенціалу особистості. Регулятори поведінки особистості та групи.
 Етика  бізнес-комунікацій.  Види  етичних  норм  і  правил.  Комунікації  і

корпоративна  культура.  Етика  бізнесу  як  соціальний  регулятор.  Професійна
етика та деонтологія. Національна специфіка та її вплив на бізнес-комунікації. 

Тема 3. Фактори ефективності бізнес-комунікацій в управлінні
Ситуативні і  групові фактори в управлінських комунікаціях.  Методологія

урахування групового потенціалу і прийняття колективних рішень. Потенціал
групи. Організація прийняття колективних рішень. 

Змістовий модуль 2
Внутрішні комунікації в організації

Тема 4. Бізнес-комунікації в управлінні персоналом
Особливості  і  принципи  управління  персоналом.  Нормативно-методичне

забезпечення професійної і комунікативної діяльності при реалізації основних
функцій з управління персоналом. Особливості  комунікативного процесу при
підборі персоналу. Комунікації у процесі адаптації працівника. Комунікативні
процеси  при  переміщеннях  і  плануванні  кар'єри  та  звільненні  працівників.
Комунікації у процесі оцінки досягнень керівників і спеціалістів. Професійне
навчання  і  підвищення  рівня  комунікативної  компетенції.  Комунікації  в
ситуаціях трудових конфліктів.  Соціально-психологічний  клімат,  як  показник
ефективності комунікативних процесів у колективі.

Тема 5. Організація документообігу та інших видів письмових комунікацій
Загальні  питання  організації  письмових  комунікацій.  Етичні  аспекти

письмових  комунікацій.  Напрямки  класифікації,  стандартизації  та  уніфікації
документів.  Етичні  аспекти  письмових  комунікацій.  Основні  аспекти
організації  діловиробництва.  Класифікація  документів.  Стандарти  при



здійсненні письмових комунікацій з закордонними партнерами. Стандарти при
розробці  наукової  документації.  Приклади  складання  внутрішніх
організаційно-распорядчих  документів.  Автоматизація  документообігу  в
організації.  Особливості  роботи  з  документами,  що  містять  комерційну
таємницю.  Моделі  і  варіанти  семантичних  та  синтаксичних  конструкцій,  що
застосовуються в діловій переписці. 

Змістовий модуль 3
Зовнішні комунікації організації

Тема 6. Система маркетингових комунікацій в організації
Місце маркетингових комунікацій в загальній теорії комунікацій. Система

маркетингових комунікацій як елемент комплексу маркетингу. Сутність та види
реклами. Розробка рекламного звернення. Зміст і форма рекламного звернення.
Структура рекламного звернення.  Засоби передавання  рекламного звернення,
медіапланування. Рекламний менеджмент.

Інші  види  маркетингових  комунікацій.  Паблік  рилейшнз.  Прямий
маркетинг. Спонсорство як засіб маркетингових комунікацій. Участь організації
у виставках і ярмарках. Брендинг.

Тема 7. Використання SMM-маркетингу в управлінні зовнішніми
комунікаціями організації

Просування організації в соціальних мережах (Фейсбук, Твіттер, Google та
Інстаграм),  на  YouTube;  е-mail  та  sms  -  розсилка  рекламних  повідомлень.
Поняття та сутність SMM-маркетингу. Контент-менеджмент. 

Системи  управління  взаємовідносинами  з  клієнтами  (CRM),  програми
Беркана,  Бітрікс  тощо.  Сучасні  oнлайн-додатки  та  сервіси,  що  дозволяють
удосконалювати  ефективність  та  якість  зовнішніх  комунікацій  в  соціальних
мережах (Бумеранг, SMMLABA.com, cameralabs.org, like.fm тощо.)
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є іспит.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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