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Організовувати

Передбачати

Керувати 

Координувати

Контролювати

роботу колективів

розвиток подій та ситуацій

будь-якою роботою

діяльність підрозділів

процеси та їх результати

вивчай і практикуй 
медіації, 

використовуй 
навички

комунікативного 
менеджменту



Курс допоможе сформувати у тобі особистісно-ділові
якості успішного фахівця. Розділимо їх на три блоки

ЗАГАЛЬНІ

Непересічний інтелект

Загострена інтуіція

Людяність

Ерудиція

Оптимізм

Досвід спілкування

Застосування професійних

знань

КОНКРЕТНІ

Порядність

Компетентність

Організаторські

здібності

Мотивація до

самовдосконалення

Чарівність

СПЕЦИФІЧНІ

Комунікабельність

Емпатичність

Рефлексивність

Стресостійкість



Насправдіуспільство

XXI століття

функціонує

на системах 

комунікації

Пам’ятаєте, 
знання –

сила?

спішний
розиток у 
бідь-якій
сфері
визначають
інформація та

знання

им більше, 
знання і
можливість їх
вмілого
застосування
стали джерелом
влади



А тепер про комунікації 
та медіації сьогодні У системі управління знаннями та 

інформацією ніяк без комунікації, 
вона – з'єднувальна ланка у 
формуванні 
інтелектуального капіталу
Будь-яка країна 
прагне розвивати  
та відтворювати інтелектуальний 
капітал у формі освітнього, 
культурного, наукового потенціалу
Так досягається прогрес у всьому
Зростають потреби у регулюванні 
взаємодії людей, співробітників
 Зростає соціальна та економічна 
значущість корпоративної 
ідентичності та організаційної 
культури
А конфліктні ситуації, юридичні 
суперечки успішно розв'язуються за 
допомогою інструментів медіації





●Брати участь у формуванні 

корпоративної філософії, 

спільності колективу і мотивації 

співробітників;

●Підтримувати і розвивати 
корпоративні цінності і норми поведінки;

• Здійснювати інформаційну підтримку управлінських 
рішень;

• Комунікативно управляти змінами, формувати і
посилювати довіру та симпатію;

• Виявляти комунікативні та управлінські проблеми 
організації, сприяти попередженню конфліктів 

в колективі, утверджувати коректні комунікації

в конфліктних ситуаціях

Як це працює, тобто ти зможеш



Ти працюватимеш з…

Учнями, 
студентами та 

колегами

Клієнтами,  
споживачами, 
підприємцями

Керівництвом чи
персоналом 
організації

Підзахисними чи
представниками

юридичних
інституцій

Інвесторами та 
засновниками

Представниками
органів влади, 

місцевого
самоуправління

Членами сімей та 
громад



та зможеш повною мірою реалізувати себе 
через функції комунікативного менеджменту

• інтегруюча - обумовлена використанням нових
управлінських, маркетингових та інформаційних
технологій, інноваційною активністю і творчістю;

• інформаційна - обумовлена знанням закономірностей
інформаційного обміну, який здійснюється для 
досягнення практичної мети, вирішення проблеми;

• налагодження контакту - від її реалізації залежить
успіх комунікативного задуму, тому потрібно
досконале знання цільової аудиторії;

• самопрезентації - реалізується при створенні іміджу, 
репутації, незалежно від статусу і комунікативної ролі;

• традиційна- використовується в методах роботи з
персоналом (корпоративні свята, нагородження, 
вшанування і т.п.), а також реалізується в офіційних
церемоніях;

• освітня - реалізує на практиці нові ідеї, що поширює
досягнення в галузі сучасної комунікації.



Отже - капіталізуєш свої знання!

Крім того зможеш

вирізняти

пропаганду та 

прояви 

інформаційної війни

Пабліцитний капітал

формується у сфері

публічних комунікацій та 

пов'язаний із

самозростанням вартості. Успіху й нових досягнень!

Доречі, ти знав, що

власник пабліцитного

капіталу за рахунок

його ринкового

використання здатен

збільшити свою 

економічну владу. 


