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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предмет навчальної дисципліни: комунікативний менеджмент, маніпуляції у спілкуванні, 

управління конфліктами. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою начальної дисципліни є забезпечення у майбутньому високого рівня професійної 

діяльності у сфері управління, уміння легко встановлювати особисті і ділові контакти та 

невимушено спілкуватись з будь-яким співрозмовником, гармонізація своїх стосунків з 

колегами, оволодіння сучасними методиками роботи з будь-якою аудиторією, отримання 

знань з управління конфліктами, навчитись «читати» приховану співрозмовником 

інформацію за допомогою невербальних засобів спілкування (жестів, міміки, розташування у 

просторі). 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями з концепції 

комунікативного менеджменту та навичками використання методів вербального, 

невербального спілкування в управлінській діяльності. Створення позитивного іміджу 

управлінця для забезпечення високого рівня професійності на основі прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Навчальна дисципліна вивчається після дисциплін «Риторика», «Етика й естетика», «Етика 

бізнесу», «Паблік рілейшнз», «Психологія», «Самоменеджмент», «Управлінські рішення» та 

передує проходженню Виробничої практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: своєрідність управління процесом спілкування в різних типах організацій 

(державній, приватній, громадській); принципи формування ефективних комунікацій  

організації; психологічні засади стимулювання роботи працівників; своєрідність конфліктів 

та способи їхнього розв’язання в комунікаційній сфері; принципи та технологію організації 

та проведення нарад; засади прийняття групового рішення тощо. 

б) уміти: виробити навички і вміння ефективного спілкування (читати невербальну 

інформацію, точно передавати інформацію); виробити вміння визначати структуру групи, 

згуртовувати колектив; навчитися користуватися способами заохочення і активізувати 

мотивацію  штатних і позаштатних працівників; навчитися знаходити причини конфліктів, 

проводити аналіз конфлікту, раціонально поводитися в конфліктній ситуації проводити 

переговори, виступати як фасилітатори, посередники, експерти у процесі розв’язання 

конфліктів в організації; проголошувати промови, організовувати та проводити наради, вести 

ефективні телефонні розмови і ділову кореспонденцію; використовувати засоби 

психологічного впливу в роботі з персоналом організації та опиратися чужому впливу; 

застосовувати засоби комунікаційного менеджменту для створення позитивного іміджу 

організації. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні основи комунікативного менеджменту.  



Тема 2. Культура і техніка мовлення.  

Тема 3. Комунікативна компетентність.  

Тема 4. Організація спілкування та взаємодії. Вербальні та невербальні засоби спілкування, 

їх співвідношення у комунікативному процесі.  

Тема 5. Стилі спілкування. Маніпуляції у спілкуванні. 

Тема 6. Феномен комунікативного «вампіризму».  

Тема 7. Основи трансактного аналізу.  

Тема 8. Сприйняття і розуміння людини людиною як основа ефективною комунікації. Імідж 

та самооцінка. 

Тема 9. Ділове спілкування. Основні закони отримання влади. 

Тема 10. Управління емоційною складовою комунікативного процесу.  

Тема 11. Управління конфліктами. 

 

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 

 

 

Завідувач кафедри економіки та менеджменту   Карпінський Б.А. 


