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Анотація до дисципліни
 Комунікативний менеджмент інтегрує управління

комплексом корпоративних комунікацій, зокрема PR
(Publik Relations - зв'язки з громадськістю), 
внутрішньофірмові відносини,  GR (Government  
Relations  – зв'язки з урядом),  CRM (Customers 
Relationship Management – управління
взаємовідносинами з клієнтами), маркетингові, 
фінансові, екологічні комунікації тощо.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є
процес формування ефективних комунікацій на 
організаційному і міжособистісному рівнях. 



 Метою вивчення навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» є 
формування системи знань і навичок ефективних комунікацій на 
організаційному та міжособистісному рівнях, ефективного ведення
переговорного процесу, побудови внутрішньоорганізаційної системи
комунікацій. 
 Завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за
результатами вивчення:

 загальні:
 ЗК4 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 ЗК5 - знання та розуміння предметної області розуміння професійної 

діяльності;
 ЗК8 – навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
 ЗК9 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 ЗК11 - здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 ЗК12 - здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 спеціальні: 
 СК9 - здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань; 
 СК11 – здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;
 СК14 - розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності;
 СК-15 – здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички.



Очікувані результати навчання:

 РН9 – демонструвати навички взаємодії, лідерства, 
командної роботи

 РН11- демонструвати навички аналізу ситуації та 
здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації;

 РН16 - демонструвати навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни:
 1. Теоретичні засади комунікативного

менеджменту. 
 2. Спілкування та комунікація.
 3. Основні підходи до визначення комунікацій. 
 4. Спілкування: мова та мовлення.
 5. Міжособистісне спілкування та розуміння. 
 6. Конфлікт: зони комфорту, поведінкові реакції.
 7. Психологічні принципи ділового спілкування.
 8. Паблік рілейшнз та комунікативний 

менеджмент.
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