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Комунікативний менеджмент, 4 кредити 

Загальна 
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викладача 

Марценюк Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри економіки та менеджменту 
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можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

VIII 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Економіко-гуманітарний 

Перелік 

компетентностей 

та результати 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та застосування 

інформації з різних джерел 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань запропонувати заходи з підвищення 

основних результативних показників діяльності структурних 

підрозділів залізниць; 

- на рівні застосування отриманої інформації та аналізу зовнішнього 

середовища вміти передбачати та прогнозувати можливі загрози щодо 

виконання запланованих показників виробничо-господарської та 

фінансової діяльності залізниць; 

- на рівні вивчення особливостей управління комунікаціями приймати 

управлінські рішення з метою підвищення комунікаційної 

ефективності організації. 

Розуміння предметної та професійної діяльності 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань тлумачити та правильно застосовувати 

до конкретних практичних завдань економіко-правові норми, 

положення законів Верховної Ради України, постанов КМУ, 

Міністерства інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця» щодо 

здійснення діяльності у сфері залізничного транспорту; 

- на рівні застосування знань щодо класифікації, джерел формування 

та напрямів використання фінансових ресурсів підприємств 

залізничного транспорту постійно визначати напрями підвищення 

ефективності їх використання; 

- на рівні застосування основних знань розробляти стратегію та 

тактику діяльності організації в сфері комунікативного менеджменту; 

виявляти причини відхилення від плану, недоліків в роботі та 

виявленні резервів у сфері організаційних комунікацій; – самостійно 

розробляти моделі ефективних комунікацій на підприємстві; 

аналізувати ефективність автоматизованого робочого місця керівника 

підприємства та різних категорій спеціалістів; проводити 

функціональний аналіз та контролінг діяльності ділового середовища 

організації. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами будь-якого господарства 

залізничного транспорту) 

В когнітивній сфері: 

- на рівні знання знаходити найбільш передові концептуальні та 



методологічні засади в управлінні підприємством; 

- на рівні розуміння досліджувати, аналізувати та оцінювати існуючі 

моделі управління підприємствами у країнах світу; самостійно 

розробляти програми залучення ЗМІ до поширення інформації про 

підприємство; розробляти рекомендації, щодо вирішення задач, що 

постають перед сучасними керівниками у різних сферах 

комунікаційної діяльності. 

В психомоторній сфері: 

- на рівні імітації спостерігати за розвитком ринкових відношень на 

транспорті в Україні та Європі; 

В емоційній сфері: 

- на рівні сприйняття вміти дискутувати в галузі професійної 

діяльності та чітко і правильно виконувати поставлені керівництвом 

завдання та своєчасно звітувати про їх виконання. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Вивчення наступних дисциплін: 

теорія організації, менеджмент організацій, управління персоналом 

Основні теми 

дисципліни 
Змістовий модуль 1 Вступ до комунікативного менеджменту. 

Тема 1 Теоретичні та методологічні засади менеджменту комунікацій. 

Тема 2 Типологічні моделі комунікативного менеджменту. 

Тема 3 Засоби та бар’єри комунікацій у менеджменті. 

Змістовий модуль 2 Комунікативний менеджмент як бізнес-

процес. 

Тема 4 Особливості управління комунікаціями на різних рівнях 

організаційного середовища. 

Тема 5 Комунікативні технології побудови персонального та 

організаційного Бренду. 

Тема 6 Сфери прикладного застосування комунікативного 

менеджменту. 

Змістовий модуль 3 Система внутрішніх і зовнішніх комунікацій 

організації. 

Тема 7 Специфіка формування внутрішніх комунікативних систем. 

Тема 8 Управління зовнішніми системами комунікацій. 

Тема 9 Організація ефективного комунікативного процесу в 

організаціях. 
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