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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
1.Менеджмент 
2. Управління персоналом 
3. Маркетинг 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Знати: 
1. Концептуальні основи комунікативного менеджменту; 
2. моделі комунікативного менеджменту; 
3. стратегії комунікативного менеджменту; 
4. особливості та завдання комунікаційної політики; 
5. сучасні підходи до управління інформаційними потоками 

організації; 
6. технології та інструменти комунікативного менеджменту. 

Вміти: 
1. Орієнтуватися в теоретичних концепціях сучасного 

комунікативного менеджменту і уміти застосовувати їхній алгоритм в 
реальному управлінні; 

2. використовувати технології, інструменти і методи 
комунікативного менеджменту при розв’язанні конкретних управлінських 
проблем; 

3. користуватися вербальними і невербальними засобами 
спілкування, а також розпізнавати наміри партнерів, що користуються цими 
засобами; 

4. аналізувати стан та вдосконалювати процес функціонування 
організаційних комунікативних мереж; 

5. застосовувати сучасні комунікаційні технології для  забезпечення 
ефективної ділової комунікації; 

6. використовувати Internet як засіб комунікації, джерело довідкової 
інформації, засіб реклами і маркетингу при здійсненні бізнес-комунікацій; 

7. об'єктивно сприймати співрозмовника при спілкуванні і 
прогнозувати результат комунікації; 

8. вступати в контакт і встановлювати доброзичливу атмосферу під 
час комунікації з бізнес-партнерами; 

9. здійснювати переговори, ділову розмову, ділову бесіду, 
співбесіду при наймі на роботу; 

10. використовувати ефективні прийоми поведінки в процесі 
комунікації з урахуванням правил етики бізнесу та ділового етикету; 

11. вирішувати конфлікти в діловому спілкуванні і долати 
комунікативні бар'єри; управляти емоційним станом у процесі ділової 
комунікації. 

 



3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи комунікативного 

менеджменту 
Тема 1.1 Організаційні комунікації та комунікативний процес. 
Тема 1.2 Концептуальні основи комунікативного менеджменту. 
Тема 1.3 Моделі комунікативного менеджменту. 

Змістовий модуль 2. Управління інформаційними потоками 
підприємства 
Тема 2.1 Стратегія і тактика комунікативного менеджменту. 
Тема 2.2 Управління інформаційними потоками усередині підприємства. 
Тема 2.3 Технології та інструменти комунікативного менеджменту. 
Тема 2.4 Ділова комунікація. 
Тема 2.5 Презентація. 
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