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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС/годинах  3/90 3/90 

Курс ІІ ІІ 

Семестр 3 3 

Кількість змістовних модулів їз розподілом: 2 2 

Аудиторні: 44 12 

Лекційні 20 6 

Семінарські/Практичні 24 6 

Лабораторні   

Самостійна робота 36 68 

Індивідуальні завдання 10 10 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» 

є надання майбутнім фахівцям знань про теорію та практику з питань комунікацій 

в менеджменті, оволодіння практичними навичками організації ділових зустрічей, 

ведення переговорів, службового спілкування, вмінням формувати імідж ділової 

людини. 

Завдання дисципліни полягають у формуванні здобувачами вищої освіти 

наступних компетентностей:  

Загальні компетентності: 

ЗК3. Здатність до здійснення усної та письмової ділової комунікації 

державною та іноземною мовами. 

ЗК9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК12. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, навичок роботи в команді. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

Очікувані результати навчання: 

ПРН5. Вміти розраховувати плановий бюджет комунікаційної 

діяльності. 

ПРН14. Вміти спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених 

європейських мов. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади 

комунікативного менеджменту 

 

Тема 1. Сутність та поняття інформації та комунікацій в менеджменті 

Поняття інформації, її суть та значення в процесі менеджменту. Класифікація 

інформації, що використовується в управлінні. Вимоги до інформації. Носії 

інформації. Операції та процедури обробки інформації в менеджменті.  

 

Тема 2. Канали, засоби та бар’єри комунікацій 

Формальні та неформальні комунікації. Основні завдання та недоліки 

формальних комунікації. Горизонтальні комунікації. Діагональні комунікації. 

Типи комунікаційних ланцюгів, які використовуються в неформальних 

комунікаціях.  

 

Тема 3. Забезпечення ефективних комунікацій 

Основні елементи забезпечення ефективних комунікацій: джерело, 

повідомлення, аудиторія, канали комунікацій. Методи вдосконалення 

міжособистісних комунікацій. Вдосконалення організаційних комунікацій. 

Планування процесу комунікації.  

 

Тема 4. Конфлікти, їх суть і природа. Комунікативні конфлікти та їх 

наслідки 

Суть та види конфліктів. Походження конфліктів. Природа конфлікту. 

Причини, функції та суб'єкти соціальних конфліктів. Основні характеристики 

конфлікту (зона, причина, привід, джерело). Рушійні сили та мотивація конфлікту. 

Конфліктна взаємодія. Аналітична схема дослідження конфліктів. Комунікативні 

конфлікти та механізм цивілізованого розірвання взаємин.  

 

Тема 5. Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності в інформаційно-

комунікативному процесі 

Інформаційна роль менеджера в інформаційному обміні. Предмет, знаряддя і 

продукт праці інформаційного менеджера. Добір, оцінювання та розстановка 

фахівців інформаційної сфери в організації. Основні напрямки діяльності 

інформаційного менеджера: вивчення та аналіз інформаційних потреб організації, 

моніторинг інформаційних потоків, організація інформування співробітників 

організації, підготовка інформації для прийняття управлінських рішень.  

 

Тема 6. Комунікативний менеджмент і проблеми маніпулювання суспільною 

свідомістю 

Межі управління комунікаціями. Управління комунікаціями у зв'язках з 

громадськістю в комунікативному менеджменті. Проблеми розмежування 

управління та маніпулювання. Основні особливості відомих комунікативних 
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технологій, виходячи із стандартної схеми комунікативного процесу: джерело 

повідомлення - повідомлення - кодування - канал передачі -декодування - адресат.  

 

Змістовий модуль 2. Ефективне ділове спілкування 

 

Тема 7. Ділові зустрічі та прийоми. Ділові наради 

Ділова зустріч. Розробка плану проведення ділових зустрічей. Алгоритм 

проведення ділової зустрічі. Теоретичні підходи до стратегії організації ведення 

переговорів. Модель тактичного обміну інформацією. Моделі організації 

переговорного процесу. Ділова нарада та організація її проведення.  

 

Тема 8. Основи ораторської майстерності 

Наука про ораторське мистецтво. Зведення правил ораторського мистецтва. 

Зловживання ораторським мистецтвом. Що таке риторика. Історія розвитку 

риторики. Риторика у сучасній теорії мовної комунікації. Основні особливості 

ораторського мистецтва як соціального явища. 

 

Тема 9. Експресивна поведінка в спілкуванні 

Поняття емоційної експресивності та ступінь його дослідження в 

психологічній літературі. Психологічні особливості невербальної поведінки та 

комунікації. Прояви емоційної експресивності у невербальній поведінці. 

Невербальні або експресивні засоби комунікації. Звукові й мовні засоби експресії 

 

Тема 10. Перспективи комунікаційного менеджменту в інформаційному 

суспільстві. 

Проблеми модернізації взаємодії суспільства і держави, теоретичні і 

прикладні розробки програм «електронної держави» в сучасному світі – “Bund 

Online 2005” (Німеччина), “e - Govemment” (Велика Британія), “Federal Enterprise” 

(США) та ін. Можливості нових принципів взаємодії. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади комунікативного менеджменту 

Тема 1. Сутність та поняття 

інформації та комунікацій 

в менеджменті 

6 2 2   2 6     6 

Тема 2. Канали, засоби та 

бар’єри комунікацій 
6 2 2   2 6 2 2   2 

Тема 3. Забезпечення 

ефективних комунікацій 
6 2 2   2 6     6 

Тема 4. Конфлікти, їх суть і 

природа. Комунікативні 

конфлікти та їх наслідки 

8 2 2   4 8     8 

Тема 5. Менеджер як 

суб’єкт управлінської 

діяльності в інформаційно-

комунікативному процесі 

6 2 2   2 6 2 2   2 

Тема 6. Комунікативний 

менеджмент і проблеми 

маніпулювання суспільною 

свідомістю 

8 2 2   4 8     8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
40 12 12   16 40 4 4   32 

Змістовий модуль 2. Ефективне ділове спілкування 

Тема 7. Ділові зустрічі та 

прийоми. Ділові наради 
10 2 2   6 10     10 

Тема 8. Основи ораторської 

майстерності  
10 2 2   6 10     10 

Тема 9. Експресивна 

поведінка в спілкуванні 
10 2 4   4 10     10 

Тема10. Перспективи 

комунікативного 

менеджменту в 

інформаційному 

суспільстві. 

10 2 4   4 10 2 2   6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
40 8 12   20 40 2 2   36 

Модуль 2 

ІНДЗ 10    10  10    10  

Усього годин  90 20 24  10 36 90 6 6  10 68 
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6. Теми семінарських / практичних занять 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1. Сутність та поняття інформації та комунікацій в менеджменті 2  

Тема 2. Канали, засоби та бар’єри комунікацій 2 2 

Тема 3. Забезпечення ефективних комунікацій 2  

Тема 4. Конфлікти, їх суть і природа. Комунікативні конфлікти та їх 

наслідки 
2  

Тема 5. Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності в інформаційно-

комунікативному процесі 
2 2 

Тема 6. Комунікативний менеджмент і проблеми маніпулювання 

суспільною свідомістю 
2  

Тема 7. Ділові зустрічі та прийоми. Ділові наради 2  

Тема 8. Основи ораторської майстерності 2  

Тема 9. Експресивна поведінка в спілкуванні 4  

Тема 10. Перспективи комунікативного менеджменту в інформаційному 

суспільстві. 
4 2 

Разом 24 6 

 

7. Самостійна робота 

Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних та практичних занять, 

тобто аудиторної роботи, значну увагу слід приділяти самостійній роботі 

студентів (СРС). 

Основні види СРС при вивченні дисципліни «Комунікативний менеджмент»: 

• Розв’язання домашніх завдань, вправ, питань, тестових завдань. 

• Самостійна проробка питань. 

• Конспектування та підготовка реферату за певною темою. 

• Виконання індивідуального завдання. 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1. Сутність та поняття інформації та комунікацій в менеджменті 2 6 

Тема 2. Канали, засоби та бар’єри комунікацій 2 2 

Тема 3. Забезпечення ефективних комунікацій 2 6 

Тема 4. Конфлікти, їх суть і природа. Комунікативні конфлікти та їх 

наслідки 
4 8 

Тема 5. Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності в інформаційно-

комунікативному процесі 
2 2 

Тема 6. Комунікативний менеджмент і проблеми маніпулювання 

суспільною свідомістю 
4 8 

Тема 7. Ділові зустрічі та прийоми. Ділові наради 6 10 

Тема 8. Основи ораторської майстерності 6 10 

Тема 9. Експресивна поведінка в спілкуванні 4 10 

Тема 10 Перспективи комунікативного менеджменту в інформаційному 

суспільстві. 
4 6 

Разом 36 68 
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8. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу 

«Комунікативний менеджмент» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка 

містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 

навчальної компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. Результати досліджень подаються у реферативній формі. Зміст ІНДЗ: 

завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми курсу, яка 

виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 

практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань навчальної 

дисципліни 

 

1. Комунікативний менеджмент як теорія і практика управління соціальними 

комунікаціями організації. 

2. Завдання комунікативного менеджменту. 

3. Зміст і напрями комунікативного менеджменту. 

4. Корпоративні комунікації як предмет комунікативного менеджменту. 

5. Критерії вибору правильних комунікативних систем. 

6. Об’єкти і суб’єкти комунікативного менеджменту. 

7. Стратегія комунікативного менеджменту: поняття, складові та цілі. 

8. Цільова аудиторія: сутність поняття та типологія. 

9. Внутрішні чинники вибору типу комунікаційної стратегії. 

10. Комунікативний аудит. 

11. Напрями діяльності організації при визначенні стратегії комунікативного 

менеджменту. 

12. Вибір моделі стратегії комунікативного менеджменту. 

13. Види комунікативних стратегій. 

14. Технології і інструменти комунікативного менеджменту. 

15. Нове інтерактивне середовище. Нове поняття аудиторії. 

16. Стільниковий і супутниковий зв’язок в забезпеченні ділової комунікації. 

17. Інтернет у бізнесі. Основні напрями використання мережі Інтернет у бізнесі. 

18. Електронні комунікації. 

19. Аудіоконференція. 

20. Відеоконференція: конфігурації побудови відеоконференцій. 

21. Телеконференція і її основні типи (аудіо-, відео- і комп’ютерний). 

22. Роль комунікації в управлінні організацією. Комунікація і інформація. 

23. Ділова комунікація: сутність і зміст. 

24. Цілі і функції комунікації в організації. 

25. Класифікація форм ділової комунікації: наради, офіційні і протокольні 

заходи, зустрічі, прийоми, бесіди, виступи, письмові документи. 
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26. Діалог і дискусія як найбільш загальна форма ділових комунікацій. 

Різновиди діалогу. 

27. Інші форми ділових комунікацій: прес-конференція, брифінг, презентація, 

прийом з особистих питань. 

28. Форми взаємодії в діловому спілкуванні. 

 

9. Методи навчання 

 

Метод навчання — взаємопов'язана діяльність викладача та студентів, 

спрямована на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, їх 

виховання і загальний розвиток. 

При вивченні даної дисципліни використовують такі методи навчання як: 

Лекція — інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за 

логічною побудовою навчального матеріалу. Читання лекцій передбачає ретельну 

підготовку викладача: визначення мети, складання чіткого плану, добір 

теоретичного й наочного матеріалу, логічний і послідовний виклад інформації. 

Диспут — публічна суперечка на наукову чи суспільно важливу тему та 

навчальна дискусія — розгляд, дослідження) — суперечка, обговорення певного 

питання. Базується на обміні думками між студентами, й викладачами, що вчить 

їх мислити самостійно, сприяє розвитку аналітичних навичок. Навчає мислити 

самостійно, розвиває здатність до виваженої аргументації та поважання думки 

інших. 

Робота з підручником. Ця робота полягає в самостійному опрацюванні 

студентами друкованого тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний 

матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні. Самостійна робота 

студентів з підручником — один з найважливіших методів набуття 

систематичних, міцних і ґрунтовних знань. 

Практичні методи навчання. Використовують для безпосереднього 

пізнання дійсності, поглиблення знань, формування вмінь і навичок. До них 

належать: вправи, практичні роботи. 

Вправи — цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій та 

операцій (розумових, практичних) для формування навичок і вмінь. 

Практичні (семінарські роботи) передбачають безпосереднє використання 

знань студентів у суспільно корисній праці (заміряння, зіставляння, визначення 

ознаки та властивостей явищ, формулювання висновків) 

Метод пізнавальних ігор. Сприяє створенню емоційно-піднесеної 

атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його 

відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві 

ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. Вони можуть бути основною 

або допоміжною формою навчального процесу. 

 
10. Методи контролю 

 

У зв'язку з різноманіттям різних форм контролю їхнє цільове призначення може 

мати той чи інший ступінь відмінності: 
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▪ Визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної 

дисципліни на основі індивідуальної бесіди викладача з кожним студентом окремо; 

▪ Визначення ступеня засвоєння матеріалу  групою або потоком студентів по 

одному чи декільком розділам курсу, розглянутим протягом фіксованого періоду 

часу, рівного, наприклад, третини семестру (модульний контроль); 

▪ Визначення якості  засвоєння матеріалу дисципліни в цілому (підсумковий 

контроль); 

▪ Виявлення готовності студентів до вивчення нових дисциплін (контроль 

залишкових знань). 

Задачами контролю є: 

▪ Організація зворотного зв'язку між викладачем і студентом у процесі навчання 

і підведення підсумків цих зустрічей; 

▪ Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі прийомів і 

методів навчання; 

▪ Забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи студентів. 

Результати контролю використовуються для: 

▪ Удосконалювання (корекції) методів і прийомів навчання; 

▪ Внесення змін у робочі плани і програми навчального процесу, тобто в зміст і 

організацію навчального процесу в цілому; 

▪ Надання допомоги відстаючим студентам шляхом проведення додаткових 

індивідуальних, групових і потокових консультацій. 

Поточний контроль навчальної роботи в міжсесійний період здійснюється в 

ході аудиторних і практичних занять. Так на кожнім занятті викладач контролює: 

▪ розуміння студентом розрахункових співвідношень і методів, 

▪ уміння вирішувати типові задачі по темі ; 

▪ готовність студента до виконання нової певної роботи заданих в схемах, 

таблицях, попередніх розрахунків і т.п., розуміння цілей і задач нової роботи і 

використовуваної в ній методики вимірів; 

▪ хід і виконання роботи, а також правильність отриманих при вимірі 

результатів. 

При проведенні практичних занять контроль зводиться до оцінки уміння 

вирішувати типові задачі, а також до виявлення розуміння базових положень теорії. 

Метод усного опитування. Є найпоширенішим і найбільш ефективним. Його 

використовують при вивченні майже всіх предметів. Полягає у з'ясуванні рівня 

знань учня завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. Усне 

опитування передбачає постановку вчителем питань (завдань), підготовку учнів до 

відповіді та демонстрування своїх знань, корекцію і самоконтроль викладених знань 

у процесі відповіді, аналіз та оцінювання її. 

Тестові методи перевірки знань (модульний контроль) проводиться через 

шість тижнів семестру. До цього часу вже начитаний визначений лекційний 

матеріал, виконані по ряду тем відповідні практичні роботи, розглянуті типові задачі 

і т.д. Отже, можна говорити про те, що студентам  видана визначена інформація для  

формування системи поглядів і пізнання. Звідси ціль (модульного) контролю дати 

відповідь на питання про існування у свідомості студентів такої системи в дійсності. 

Тестові завдання використовують для оцінювання рівня розвитку логічного 
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мислення студентів, оволодіння ними розумовими операціями, науковими 

принципами, основними законами та дають змогу оцінити рівень засвоєння окремих 

тем, понять, явищ, процесів, способів дій у межах конкретного навчального 

предмета 

Контроль залишкових знань (ккр) проводиться за вказівкою адміністрації 

ВУЗу чи за вимогою комісії Міністерства освіти і науки України. Його ціль – 

виявити, як високий збережений рівень знань студентів, що вивчили дану 

дисципліну і приступили до вивчення суміжних з нею областей.  

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі іспиту. 

Іспити, як і інші види перевірки успішності, підвищують відповідальність викладача 

і кожного студента за свою роботу, сприяють систематизації вивченого, вихованню в 

студентів вимогливості до себе тощо. Влаштовують їх в урочистій, діловій і 

спокійній атмосфері, перевіряючи знання учнів вимогливо, але тактовно і 

доброзичливо, виставляючи оцінки відповідно до єдиних критеріїв і норм. Іспити з 

даної дисципліни проводяться в усній формі. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінка 

за 

шкало

ю 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національно

ю системою 

Оцінка 

за 

системо

ю 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний 

до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє 

ставити і розв’язувати проблеми, самостійно 

здобувати і використовувати інформацію (наукова 

література, газетно-журнальні публікації, Інтернет, 

мультимедійні програми тощо), виявляє власне 

ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні 

проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу та прогнозу явищ, самостійно виконує 

науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо 

викладає матеріал в усній та письмовій формі; 

розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 
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B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє 

аналізувати і систематизувати інформацію, 

використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 

оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; 

здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 

але потребує консультацій з викладачем; виконує 

творчі завдання. 
4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв’язків між ними, а також 

самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, 

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь 

повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і 

бракує власних суджень. Студент здатний самостійно 

здійснювати основні види навчальної діяльності. 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; 

вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково 

контролює власні навчальні дії; правильно 

використовує термінологію. 
3 

(задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько 

половини навчального матеріалу, здатний повторити 

за зразком певну операцію, дію; описує явища, 

процеси без пояснень причин, з допомогою викладача 

здатен відтворити їх послідовність, слабко 

орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; 

здатен давати відповіді на прості, стандартні 

запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 

60-68 
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12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування і самостійна робота 
ІНДЗ 

Підсумковий 

контроль  
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
10 10 100 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Рекомендована література 

Основна: 

1. Братко О. С. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 

275, [1] c. 

2. Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна 

практика [Текст] : навчальний посібник: рек. МОН України для студ. ВНЗ. – 

Київ : Професіонал, 2009. – 319, [1] с. 

3. Забуранна Л. В., Сіренко К. В. Маркетингові комунікації туристичних 

підприємств: сучасна теорія і практика [Текст] : монографія / 

МОНмолодьспорту України, ПВНЗ «Європейський ун-т». – Київ : Ліра-К, 

2016. – 151, [1] с. 

4. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності [Текст] : 

навчальний посібник / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад.  

Н. М. Стеценко ; [рец. Авраменко О. Б., Войтович І. С., Ткачук Г. В.]. – 

Умань : Візаві, 2017. – 163, [1] c. 

5. Маркетингові комунікації [Текст] : навчально-методичний посіб. / уклад. 

Король Інна Володимирівна ; [рец. Пенькова О. Г., Чирва О. Г.]. – Умань : 

Візаві, 2017. – 151 с. 

6. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті [Текст] : навчальний посібник : 

рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / МОН України. – Київ : 

Кондор, 2017. – 215, [1] c. 
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7. Сагер Л. Ю. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, 

методика, практика [Текст] : монографія. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2018. – 193, [1] c. 

8. Стахів М. О. Український комунікативний етикет [Текст] : навч.-метод. 

посіб. – Київ : Знання, 2008. – 245, [1] с. 

9. Холод О. М. Комунікаційні технології [Текст] : підручник : затв. 

МОНмолодьспорту України як підручник для студ. ВНЗ. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2013. – 211, [1] c. 

10. Чирва О. Г., Пачева Н. О. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : 

навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / 

МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань 

: [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 173, [1] с. 

 

Допоміжна: 

1. Безтелесна Л. І. Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій 

держави : монографія / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук; МОН України, 

Нац. ун-т водного господарства та природокористування. Київ : Кондор, 

2017. 194 c. 

2. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посібник : рек. 

МОН України для студ. ВНЗ / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, 

О. М. Шканова. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 503 c. 

3. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник : рек. МОН 

України як підручник для студ. ВНЗ / І. Б. Гевко. Київ : Кондор, 2018. 186 с. 

4. Дяченко Т. О. Основи менеджменту : навч. посібник : рек. МОН України як 

навч. посібник для студ. ВНЗ / Т. О. Дяченко ; МОН України, Нац. 

авіаційний ун-т. Київ : Кондор, 2010. 174 с. 

5. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. : рек 

МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Вид. 3-тє, 

стереотипне. Суми : Університетська книга, 2018. 324 с. 

6. Косач І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління 

змінами : навчальний посібник : [рек. МОН України як навч. посіб. для 

студ. ВНЗ] / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько ; МОН України, 

Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. Київ : Кондор, 2016. 216 c. 

7. Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навчальний 

посібник : [рек. МОНмолодьспорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] 

/ Л. Б. Круп’як. К. : Кондор, 2013. 276 с. 

8. Лазор О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навчально-

методичний посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; М-во 

соціальної політики України, Ін-т підготовки кадрів держ. служби 

зайнятості України. Київ : Ліра-К, 2018. 267 c. 

9. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; уклад. Н. О. Пачева ; [рец.: Чирва О. Г., Бондарук Т. Г., 

Ревуцька А. О.]. Умань : Візаві, 2018. 267 с. 

10. Михайловська О. В. Операційний менеджмент : навчально-методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни : рек. МОН України як 
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навч. посібник для студ. ВНЗ / О. В. Михайловська. Київ : Кондор, 2008. 

549 с. 

11. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навчальний посібник : рек. 

МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / Г. В. Осовська ; МОН 

України. Київ: Кондор, 2017. 215 c. 

12. Сагер Л. Ю. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, 

методика, практика : монографія / Л. Ю. Сагер. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2018. 193 c. 

13. Свидрук І. І. Креативний менеджмент : навчальний посібник : рек. МОН, 

молоді та спорту України для студентів ВНЗ / І. І. Свидрук ; МОН, молоді 

та спорту України ВНЗ Укоопспілки, Львівська комерційна академія. Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. 223 c. 

14. Прийняття управлінських рішень : навч. посібник : рек. МОН України для 

студ. ВНЗ / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко [та ін.] ; за ред. 

док. економ. наук, професора засл. діяча науки і техніки України Ю. Є. 

Петруні. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 213 c. 

15. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посібник : рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ / В. Г. Воронкова, С. Л. Катаєв, 

О. М. Кіндратець [та ін.] ; під ред. В. Г. Воронкової ; МОН України, 

Запорізька держ. інженерна академія. Київ : Професіонал : Центр учбової л-

ри, 2018. 351 с. 

16. Свидрук І. І. Теорія організації : підручник : затв. МОН України 

/ І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. Львів : Новий Світ-2000, 

2018. 178 c. 

17. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посібник : рек. 

МОН України для студ. ВНЗ / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, 

В. М. Жуковська [та ін.] ; МОН України, Південнослов’янський ін-т 

Київського славістичного ун-ту. Київ : Професіонал : Центр учбової 

літератури, 2018. 183 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://rada.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Головного управління статистики у Черкаській області 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ck.ukrstat.gov.ua 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua 

5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://www.bank.gov.ua 

6. Офіційний сайт Організації об’єднаних націй [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.un.org/ru 

7. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua. 
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