
Не секрет, що одним із ключових параметрів успіху менеджера у
сучасному світі є здатність ефективно подавати інформацію як щодо
своїх ідей та планів, так і щодо проектів, які реалізують їх команди.
Сильні комунікатори отримують визнання своїх керівників,
підлеглих та клієнтів, здатні створювати найкраще бізнес-
середовище і, отже, мати найкращі результати. Однак, далеко не всі
менеджери мають необхідні якості для того, щоб вміти
переконувати та досягати бажаного, налагоджувати комунікаційні
канали та процес, ефективно управляти інформаційними потоками.
Загалом, у існуючих реаліях менеджери мають справу із дуже
різноспрямованими, великими за обсягом потоками інформації з
різних джерел, які іноді є хаотичними, через що ефективність
роботи може знижуватись.

В рамках курсу буде ідентифіковано усі особливості
комунікативного процесу на сучасних підприємствах, визначено
основні принципи сучасного спілкування, вивчено особливості
побудови комунікативних стандартів та комунікативних стратегій
для подання різної інформації з огляду на свій комунікаційний
профіль.

Окремо будуть охоплені такі проблеми, як особливості
комунікаційного менеджменту у міжкультурному,
міжнаціональному середовищі, питання інформаційної безпеки на
сучасних підприємствах, діджиталіізації комунікативного процесу,
розвиток вміння переконувати під час професійної комунікації,
іміджева складова підприємства у зовнішньому середовищі.
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ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

• Знання основ та функцій менеджменту, зокрема, зміст комунікаційної функції,
ділового спілкування, сутності операційної діяльності підприємства,

документального забезпечення діяльності підприємства
• Здатність до самоорганізації для роботи з додатковим матеріалом
• Бажане знання англійської мови на рівні Pre-Intermediate (B1)

• Увага! В рамках курсу необхідно мати технічну можливість робити та
прослуховувати аудіо-запис свого виступу

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• Здатність правильно будувати комунікативний процес з огляду на існуючі 

комунікативні моделі як у розрізі підрозділу, так і на різних рівнях управління 

внутрішнього середовища підприємства, а також у зовнішньому середовищі;

• Здатність  закладати основу для різних способів спілкування з огляду на сучасні 

принципи спілкування;

• Здатність застосовувати комунікативні навички для зворотного зв'язку щодо 

продуктивності та досягнення організаційних цілей;

• Здатність розробки комунікаційної стратегії з огляду на особливості знання 

аудиторії, головного повідомлення та мети комунікації;

• Здатність структурувати і висловити свої ідеї в переконливій манері з огляду на 

різні групи аудиторії, застосувати основні принципи переконливого спілкування;

• Здатність здійснювати комунікації між різними культурами у складному 

глобалізованому середовищі як у реальному, так і віртуальному розрізі;

• Здатність розуміти особливості впровадження новітніх технологій в комунікаціях на 

різних рівнях управління підприємства та у розрізі команди;

• Здатність використовувати різноманітні комунікаційні технології для ефективного 

спілкування на зовнішньому рівні та усередині команд (підрозділів)

МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній процес передбачає комбінацію лекційних та практичних занять, а також

індивідуальних завдань. Лекційні заняття обов’язково включатимуть додатковий

матеріал для самостійного опрацювання.

Практичні заняття передбачають аналіз умовно змодельованих ситуацій і

реальних кейсів, розв’язання ситуаційних вправ, проведення тренінгів, ділових ігор.

Окрім роботи на цих заняттях від студента потребується виконати індивідуальні

завдання, а також модульні контрольні роботи, які включатимуть тестові завдання та

проблемні питання.

Опціонально доступні індивідуальні та групові консультації.

Підсумковий залік включатиме тестові завдання та проблемні питання.



Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти за програмою «Менеджмент організацій та 

ділове адміністрування»)

Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти, що вивчають курс «Менеджмент комунікацій» як 

вибірковий)

Для здобувачів освіти, які вивчають курс «Комунікаційний менеджмент», підсумкова
оцінка виставляється за поточною успішністю. В разі, якщо поточна успішність

оцінена менше ніж у 60 балів (О≤60 балів), оцінка виставляється за кількістю балів,
отриманих на заліку.

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші
шкали здійснюється відповідно до регламентів Університету

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

І семестр

Робота на практичних заняттях 45 -

Виконання індивідуальних завдань 25 70

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
30 30

Всього (О) 100 100

Залік в разі, якщо поточна успішність менше 60

балів (З)
100 100

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

Робота на практичних заняттях 54 -

Виконання індивідуальних завдань 16 70

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
30 30

Всього (О) 100 100

Диференційований залік у разі, якщо поточна 

успішність менше 60 балів (З)
100 100

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ



ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

• Модульні контрольні роботи складаються на практичних заняттях за розкладом,
графік складання контрольних точок (надання та захисту індивідуальних завдань,

надання підсумкової контрольної роботи для заочної форми) повідомляється
викладачем на початку викладання освітнього компоненту, однак вони мають бути
захищені не пізніше, як за один тиждень до закінчення семестру (теоретичного

навчання).
• В рамках процедур визнання та перезарахування кредитів враховуються кредити та

оцінка результатів навчання з дисциплін (освітніх компонентів) «Ораторське

мистецтво», «Етика ділового спілкування», «Цифрові комунікації» тощо, отримані
на попередніх або такому ж рівні вищої освіти.

• Результати неформальної або інформальної освіти можуть бути визнані в рамках

оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з викладачем.
• Результати участі у науковій роботі (статті, тези виступів тощо) можуть бути визнані

в рамках оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з

викладачем або в рамках оцінювання результатів навчання під час заліку
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АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

Академічні політики - Polytechnic (metinvest.university)

• Шахрайство та плагіат заборонені.
• Матеріали в рамках курсу, захищені авторським правом, можуть бути використані
лише тільки здобувачами освіти, яким призначено даний курс. зарахованих на курс

для цілей, пов'язаних з цим курсом і не можуть поширюватися.
• Спілкування з однокурсниками та викладачем має бути професійним та
ввічливим.

• Очікується, що Ви перевірятимете всі Ваші письмові повідомлення, включаючи
поштові повідомлення, на коректність змісту та мови.
• Університет прагне підтримувати середовище, вільне від дискримінації або

дискримінаційних домагань, спрямованих на будь-яку людину або групу в межах
своєї спільноти - здобувачів освіти, співробітників або відвідувачів.

https://metinvest.university/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

