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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання  українська 

Загальний обсяг кредитів/годин  4/120 

Курс  7 

Семестр  1 

Кількість змістових модулів з  розподілом:  4 

Обсяг кредитів  4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 

Аудиторні  16 

Модульний контроль  8 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота  96 

Форма семестрового контролю  залік 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Мета викладання дисципліни: 

формування у студентів комунікативної компетентності та навичок з її 

практичного застосування у публічному управлінні. 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

  формування у студентів стійкої здатності до ефективної ділової 

комунікації та застосування її у професійній діяльності. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

Вивчення дисципліни повинно забезпечувати опанування студентами  

навичками (програмними результатами навчання): 
ПРН 8 Володіти знаннями грамотної побудови комунікації, основами паблік рілейшен. 

ПРН 10 Читати і розуміти нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, звіти 

та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або 

письмовій доповіді. 

ПРН 13 Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і 

широкого загалу; усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами в 

науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності із професійних 

питань.  

ПРН 21 Уміти формулювати проблему / задачу, знаходити й аналізувати відповідності 
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між поставленою проблемою / задачею й існуючими моделями, аргументовано 

обирати оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий 

розв’язок, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані 

рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає такі компетентності, 

визначені освітньо-професійною програмою 281.00.01 Публічне управління 

та адміністрування: 

 

– інтегральну компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю 

та/або невизначеністю умов. 

 

– загальні компетентності(ЗК): 
ЗК-5 Координація дій з іншими. Здатність та готовність виконувати колективні проекти, брати 

на себе відповідальність за виконання робіт окремої групи; уміння вести дискусію, 

аргументовано відстоюючи свою точку зору. 

ЗК-6 Комунікація. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою та 

принаймні однією із поширених європейських мов; уміння ясно висловлюватися, бути 

переконливим; навики міжособистісних стосунків; навички ефективного використання 

сучасних комунікаційних технологій. 

ЗК-11 Інформаційна та ІКТ-грамотність. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу 

необхідної для розв’язування навчальних, наукових і професійних завдань інформації з 

різних джерел із дотриманням етичних та правових норм; навички використання 

інформаційно-комунікаційних, комп’ютерних технологій як інструменту набуття знань та 

умінь, а також презентації проблеми, задачі, відомих чи власних результатів тощо. 

 

– фахові компетентності (ФК): 
ФК-5 Інформатична компетентність. Здатність і готовність до ефективного використання 

знань і умінь та застосування сучасних засобів інформаційних та комп’ютерних 

технологій, прикладних програмних пакетів для розв’язання задач у галузі публічного 

управління та адміністрування. 

ФК-7 Комунікація. Спроможність подавати інформацію у формі, придатній для цільової 

аудиторії, до якої звертаються, як усно, так і письмово. 

ФК-9 Електронне урядування. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адмініструванняі. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

Усього 

 

у тому числі 

л сем пр лаб м.к. с.р. 

Змістовий модуль 1. 

Ефективні комунікації 

Тема 1.1. Різновиди комунікацій, їх 

практичне застосування. 
8 2   

 
 6 

Тема 1.2 Корпоративна культура через 

призму комунікацій.  
6    

 
 6 

Тема 1.3. Технології успішного 

спілкування – як подобатись людям та 

впливати на людей 

7   1 

 

 6 

Тема 1.4. Особиста стратегія розвитку 

комунікативних компетенцій. 
7   1 

 
 6 

Модульний контроль 2     2  

Разом: 30 2 - 2 - 2 24 

Змістовий модуль 2. 

Діловий та публічний виступ 

Тема 2.1. Підготовка до виступу.  9 - - 1 -  8 

Тема 2.2 Мовний експромт.  9 - - 1 -  8 

Тема 2.3. Практикум 

публічного/ділового виступу. 
10 - - 2 

- 
 8 

Модульний контроль 2     2  

Разом: 30 - - 4 - 2 24 

Змістовий модуль 3. 

Вербальні та невербальні засоби у процесі комунікації 

Тема 3.1. Спілкування при наданні 

адміністративних послуг 
8 1  1 

 
 6 

Тема 3.2. Робота із запитаннями. Small 

Talk. 
6    

 
 6 

Тема 3.3. Невербальні засоби 

спілкування у комунікаціях. Мова тіла. 
8 1  1 

 
 6 

Тема 3.4. Практичне застосування 

уміння «читати» людей. 
6    

 
 6 

Модульний контроль 2     2  

Разом:  30 2  2  2 24 

Змістовий модуль 4. 

Комунікативні технології у публічному адмініструванні  

Тема 4.1. Організація та проведення 

нарад, брифінгів, презентацій 
7 1   

 
 6 

Тема 4.2. Ведення переговорів. 7 1     6 

Тема 4.3. Проведення співбесіди. 7   1   6 

Тема 4.4. Проведення ефективної 

презентації. Співпраця з 

громадськістю. 

7   1 

 

 6 

Модульний контроль 2     2  
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Разом: 30 2  2  2 24 

Контрольне випробування – залік  - - - - -  

Усього годин 120 6 - 10 - 8 96 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. 

Ефективні комунікації 

Тема 1.1. Різновиди комунікацій, їх практичне застосування. 

 різновиди комунікацій, їх використання у різних ситуаціях. 

 ділове спілкування з колегами, з керівництвом та підлеглими, з 

друзями та рідними, 

 паузи, мовчання; 

 управління тембром і регістром голосу,  

 гучність, модуляції голосу; 

 голос, який хочуть слухати;  

 

Тема 1.2 Корпоративна культура через призму комунікацій. 

 роль комунікацій у розвитку корпоративної культури організації, 

установи, органу влади; 

 організаційно-функціональний аналіз для створення ефективних 

комунікацій. SWOT аналіз; 

 корпоративна культура, стратегія розвитку персоналу, корпоративна 

етика; 

  

Тема 1.4. Особиста стратегія розвитку комунікативних компетенцій. 

 аналіз наявних комунікативних компетенцій; 

 зміст особистої стратегії, етапи її реалізації; 

 розроблення особистої стратегії розвитку комунікативних 

компетенцій; 

 послідовність реалізації стратегії, коригування її  мети, цілей та 

конкретних заходів; 

 коригування особистої стратегії. 

 

Рекомендовані джерела:2,5,8,9,10,19,23. 
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Змістовий модуль 2. 

Діловий та публічний виступ 

Тема 2.1. Підготовка до виступу. 

 як подолати страх; 

 робота з тілом;  

 початок виступу; 

 прийоми: привертання уваги аудиторії; 

 вплив внутрішнього діалогу та уяви; 

 3 базові частини виступу; 

 елементи промови; 

 етапи підготовки; 

 

Тема 2.2 Мовний експромт. 

 2 базові техніки експромту; 

 як виступати без підготовки; 

 як розвинути навички імпровізації;  

 як стати “магнітом” уваги; 

 техніки привернення уваги. 

 

Тема 2.3. Практикум публічного/ділового виступу. 

 критерії ефективного публічного/ділового виступу; 

 дотримання регламенту; 

 що робити з руками?; 

 жести, які “вбивають” виступ; 

 про що говорить ваше тіло, коли вуста мовчать; 

 типові помилки оратора та яким чином їх позбутися. 

 рефлексія. 

 

Рекомендовані джерела:1,4,7,9,13,14. 

 

Змістовий модуль 3. 

Вербальні та невербальні засоби у процесі комунікації 

 

Тема 3.1. Спілкування при наданні адміністративних послуг 

 створення позитивного іміджу управлінця, державного службовця; 

 6 правил Дейла Карнегі; 

 етапи ділового спілкування при наданні адміністративних послуг: 
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 Невербальний контакт 

 Вербальний контакт 

 Встановлення завдання спілкування (діалогу) 

 Динаміка ініціативи (прийом, віддача, перехват) 

  заохочення, з’ясування, коментарі 

  Досягнення домовленості 

  Вихід з контакту 

 зворотній зв’язок у спілкуванні 

 наслідки некваліфікованого спілкування при наданні 

адміністративних послуг 

  

Тема 3.2. Робота із запитаннями. Small Talk. 

  

Тема 3.3. Невербальні засоби спілкування у комунікаціях. Мова тіла. 

  

Тема 3.4. Практичне застосування уміння «читати» людей. 

 як «читати» людей по жестах, міміці, позі – практичне застосування; 

 як справити позитивне враження на співрозмовника; 

 

Рекомендовані джерела:5,6,10,19,20 

 

Змістовий модуль 4. 

Комунікативні технології у публічному адмініструванні 

 

Тема 4.1. Організація та проведення нарад, брифінгів, презентацій 

 ефективна нарада; 

 проведення брифінгу; 

презентація, що досягає своєї мети; 

 Робота із запитаннями 

 ефективний алгоритм відповіді; 

 коли можна не відповідати; 

 відповіді на незручні, каверзні запитання; 

Тема 4.2. Ведення переговорів. 

 Навички ефективного ведення переговорів.  

 Проведення переговорів.  

 Стилі переговорів 

 Тонкощі та складності у переговорах. 
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 Планування та проведення двосторонніх переговорів. 

 Багатосторонні переговори. 

Тема 4.3. Проведення співбесіди. 

 написання резюме; 

 підготовка до співбесіди; 

 створення позитивного іміджу; 

 відповіді на запитання; 

 досягнення домовленості. 

 

Тема 4.4. Проведення ефективної презентації. Співпраця з громадськістю. 

 мета та засоби презентації; 

 співпраця з громадськістю; 

 досягнення конструктивного діалогу; 

 технології презентації; 

 аргументи за і проти  

 переконливість презентації. 

 

Рекомендовані джерела:2,3,5,10,12,18,19 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак
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м
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ь
н

а 

к
іл
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іс
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ів
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а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

к
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ь 
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о
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о
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о
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к
іл
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іс
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ів

 

Відвідування лекцій 10 2 4 - - 2 3 2 3 

Відвідування семінарських занять - - - - - - - - - 

Відвідування практичних занять 10 2 2 4 4 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті - - - - - - - - - 

Робота на практичному занятті 20 2 4 4 8 2 4 2 4 

Лабораторна робота - - - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

20 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 40 1 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання ІНДЗ - - - - - - - - - 

Разом: 100 8 25 6 27 7 24 7 24 

Максимальна кількість балів: 100 



11 

 

Розрахунок коефіцієнта:1,0 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 
 

Теми курсу 

 

Завдання для самостійної роботи 

Максимальна 

кількість балів за 1 

виконане завдання 

Змістовий модуль 1. Ефективні комунікації 

Тема 1.1. Різновиди 

комунікацій, їх практичне 

застосування. 

Тема 1.2 Корпоративна 

культура через призму 

комунікацій.  

Тема 1.3. Технології 

успішного спілкування – як 

подобатись людям та 

впливати на людей 

Тема 1.4. Особиста стратегія 

розвитку комунікативних 

компетенцій. 

Самостійно вивчити тему 1.2. 

Підготувати теоретичний матеріал до 

тем 1.3 та 1.4. для підготовки до 

практичних занять та модульного 

контролю. 

 

5 

Змістовий модуль 2. Діловий та публічний виступ 

Тема 2.1. Підготовка до 

виступу.  

Тема 2.2 Мовний експромт.  

Тема 2.3. Практикум 

публічного/ділового виступу. 

 

Опанувати  теоретичний матеріал до 

тем 2.1, 2.2, 2.3 для підготовки до 

практичних занять та модульного 

контролю. 

 

 

5 

Змістовий модуль 3. Вербальні та невербальні засоби у процесі комунікації 

Тема 3.1. Спілкування при 

наданні адміністративних 

послуг 

Тема 3.2. Робота із 

запитаннями. Small Talk. 

Тема 3.3. Невербальні засоби 

спілкування у комунікаціях. 

Мова тіла. 

Тема 3.4. Практичне 

застосування уміння 

«читати» людей. 

 

Самостійно вивчити теми 3.2. та 3.4 

Опанувати  теоретичний матеріал до 

тем 3.1, 3.3 для підготовки до 

практичних занять та модульного 

контролю. 

. 

 

 

5 

Змістовий модуль 4. Комунікативні технології у публічному адмініструванні 

Тема 4.1. Організація та 

проведення нарад, брифінгів, 

презентацій 

Тема 4.2. Ведення 

Опанувати  теоретичний матеріал до 

тем 4.3 та 4,4 для підготовки до 

практичних занять та модульного 

контролю. 

 

5 
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переговорів. 

Тема 4.3. Проведення 

співбесіди. 

Тема 4.4. Проведення 

ефективної презентації. 

Співпраця з громадськістю. 

 

6.3. Форми проведення  модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Модульний контроль здійснюється наприкінці вивчення кожного 

змістового модуля у формі виконання модульної роботи за такими 

завданнями: 

Виконана робота завантажується студентом в систему MODLE в чітко 

визначені терміни; викладач перевіряє надіслані контрольні роботи та оцінює 

їх. 

Максимальна оцінка за якісно виконану контрольну роботу – 10 балів. 

Залік за дисципліною є диференційованим. Підсумкова оцінка 

складається із суми оцінок за всі види робіт, виконаних студентом під час 

опанування дисципліни. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю  та критерії оцінювання 

 

Семестровий контроль проводиться у формі презентації кожним 

студентом Особистої стратегії розвитку комунікативних компетентностей та 

публічним виступом на одну із рекомендованих викладачем  тем. Крім 

запропонованих тем студент(ка) може обрати будь-яку іншу тему, яка 

пов’язана з комунікацією та може бути цікава для студентів. 

Регламент виступу – три хвилини. Разом з виступом готується 

презентація цього виступу, яка не може бути більше 5-6 слайдів. 

Критерії оцінювання ділового, публічного виступу: 

1. Початок виступу 

2. Власний стиль виступу 

3. Досягнення мети виступу 

4. Інтонація, ритм 

5. Мова, вербальні засоби 

6. Невербальні засоби 

7. Переконливість  

8. Ілюстрація фактами 

9. Завершення виступу 

10. Логіка побудови виступу 

11. Регламент (3 хвилини). 
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 

Перелік рекомендованих тем для публічного виступу  
 

1.  Комунікації у діяльності керівника, державного службовця: проблеми та 

шляхи їх розв’язання. 

2.  Правила ефективного делегування повноважень. 

3.  Як утримувати увагу слухачів 

4.  Ознаки та характерні риси лідера в організації. 

5.  Самопрезентація: вербальні та невербальні елементи. 

6.  Як стати успішним керівником. 

7.  Взаємовідносини у колективі: регулювання. 

8.  Методи та засоби впливу на взаємовідносини у колективі. 

9.  Взаємовідносини керівник-підлеглі.  

10.  Емоційне вигорання та його профілактика. 

11.  Медіація як спосіб комунікації та засіб розв’язання конфліктів 

12.  Прийоми ораторського мистецтва – методи та технології (методики). 

13.  Невербальні засоби при спілкуванні  

14.  Невербальні засоби спілкування при веденні переговорів.  

15.  Невербальні засоби спілкування: позитивні та негативні реакції. 

16.  Технології розв’язання конфліктів в організації, навчальному закладі. 

17.  Встановлення емпатії (рапорта) при діловому спілкуванні: технології. 

18.  Технології переконання. 

19.  Як досягти взаєморозуміння при спілкуванні  

20.  Технології ведення переговорів. 

21.  Проведення співбесіди: прийом на роботу, атестація співробітників тощо. 

22.  Як домогтися, що тебе не тільки слухали, але й почули.  

23.  Про командну роботу та роль особистості у ній 

24.  Як зробити виступ таким, що запам’ятовується 

25.  Основні елементи корпоративної культури організації (органу влади). 

26.  Комунікації як складова корпоративної культури організації (органу 

влади). 

27.  Як перемогти у суперечці 

28.  Приклад досконалого виступу на будь-яку тему 

29.  Як стати неперевершеним оратором 
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6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

 

 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною шкалою 

Значення оцінки 

A 

90 – 100 

Відмінно – відмінний рівень знань в межах 

обов’язкового матеріалу, з можливими 

незначними недоліками 

B 

82 – 89 

Дуже добре – достатньо високий рівень 

знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 
75 – 81 

Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок 

D 

69 – 74 

Задовільно – посередній рівень знань із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання та професійної 

діяльності 

E 
60 – 68 

Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 

35 – 59 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань з 

можливістю перескладання за умови 

незалежного самостійного опрацювання 

F 

1 – 34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 120 год., лекції – 6 год., семінарські заняття – 10 год, 

самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – залік. 
Тиждень І II ІІІ ІV 

Модулі Змістовий модуль 1. 

Ефективні комунікації 

Змістовий модуль 2. 

Діловий та публічний виступ 

Змістовий модуль 3. 

Вербальні та невербальні засоби у 

процесі комунікації 

Змістовий модуль 4. 

Комунікативні технології у публічному 

адмініструванні 

Кількість балів за 

модуль 

25 балів 27 балів 24 бали 24 бали 

Лекції 1 

 

2 

 

3 4 

 

Теми 

лекцій 

Різновиди комунікацій, їх 

практичне застосування. 

- 

- Спілкування при наданні 

адміністративних послуг. 

Невербальні засоби 

спілкування у комунікаціях. 

Мова тіла. 

Організація та проведення 

нарад, брифінгів, презентацій.. 

Ведення переговорів 

 

Теми практичних 

занять 

Технології успішного 

спілкування – як подобатись 

людям та впливати на людей. 

Особиста стратегія розвитку 

комунікативних компетенцій 

Підготовка до виступу.  

Мовний експромт.  

 Практикум публічного/ділового 

виступу. (4 год.) 

 

Спілкування при наданні 

адміністративних послуг. 

Невербальні засоби 

спілкування у комунікаціях. 

Мова тіла. 

Проведення співбесіди. 

Проведення ефективної 

презентації. Співпраця з 

громадськістю. 

 

Самостійна 

робота 

5 балів 

 

5 балів 

 

5 балів 5 балів 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(10 балів) 

Модульна контрольна робота  2 

(10 балів) 

Модульна контрольна робота 3 

(10 балів) 

 

Модульна контрольна робота 4 

(10 балів) 

Загалом 100 балів 

 Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 1.0 
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Основні (базові)  

 

1. Гандапас Р. - Вчимося виступати публічно+... Режим доступу: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk8G3vfEB_JdW2a9pApX-

k1RjxShm_HV- 

2. Загальні правила поведінки державного службовця. Режим доступу: 

// http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/985 

3. Загнітко, Анатолій Панасович.  Українське ділове мовлення: фахове і 

нефахове спілкування [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. 

П. Загнітко, І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2011. - 479 с. 

4. Карнеги Дейл. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично. Режим доступу: https://www.e-

reading.club/book.php?book=25726 

5. Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей. Режим 

доступу: http://infotour.in.ua/karnegi.htm 

6. Новый язык телодвижений. Язык жестов | Аллан Пиз [полное 

выступление на Synergy Global Forum] Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=gSnxb3ZySKU 

7. Олійник, Ольга Борисівна. Сучасна ділова риторика : навчальний 

посібник / О. Б. Олійник. - Київ : Кондор, 2010. - 166 с. 

8. Осовська, Г. В. Комунікації в менеджменті [Текст] : навчальний 

посібник / Г. В. Осовська. - Київ : Кондор, 2017. - 218 с.  

9. Промова Марка Цукерберга на выпускному Гарварда [2017]. Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=aS4O52hx3wM 

10. Сташук, Ксенія. Ви прийшли на прийом. Етикет у приймальні та 

кабінеті керівника [Текст] / К. Сташук // Управління освітою : часопис для 

керівників освітньої галузі. - 2017. - № 7. - С. 54-57. 

11. Філіппова Інеса. Емоційний інтелект як засіб успішної 

самореалізації. Режим доступу:  

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=72&c =1686 

12. Холод, А. М. Основы имиджелогии [Текст] : учебное пособие / А. М. 

Холод. - Київ : КиМУ, 2011. - 182 с. 

13. TED Talks: Як потрібно говорити, щоб людям хотілося слухати 

(Julian Treasure) [UA] [UVT]. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=VITVUiMFAE8&t=305s 

https://www.youtube.com/watch?v=RYlstx7cyYU&list=PLk8G3vfEB_JdW2a9pApX-k1RjxShm_HV-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk8G3vfEB_JdW2a9pApX-k1RjxShm_HV-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk8G3vfEB_JdW2a9pApX-k1RjxShm_HV-
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://infotour.in.ua/karnegi.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gSnxb3ZySKU
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
https://www.youtube.com/watch?v=aS4O52hx3wM
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA%2C%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=72&c%20=1686
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9C%2E
https://www.youtube.com/watch?v=VITVUiMFAE8&t=305s
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14. Will Stephen идеальное выступление на TED/ Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5MhC_fhqEg&t=83s 

 

9 РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

15. Агенція Організаційного Розвитку Режим доступу: 

http://www.aor.com.ua/publications/ 

16. Віртуальна бібліотека Києво-Могилянської академії Режим доступу: 

http://library.ukma.kiev.ua 

17. Електронна бібліотека інституту журналістики Режим доступу: 

http://journlib.univ.kiev.ua 

18.  Журнал HRMagazine. Електронний ресурс. Режим доступу : 

HRM.UA 

19. Інтернет-портал для управлінців  Режим доступу:  

http://www.management.com.ua/cm/ 

20. Портал працевлаштування та навчання Режим доступу: 

http://www.jobmarket.com.ua  

21. Психология лжи и Язык жестов Режим доступу:  

/http://www.clemansso.com 

22. ICAEW Library Page. Велика підбірка посилань на сайти з різних 

аспектів управління бізнесом (фінанси, маркетинг, інформаційні технології, 

управління персоналом, електронна комерція, бізнес-освіта та інше). Режим 

доступу: http://www.icaew.co.uk/library/ 

23. LeadershipNow Режим доступу: http://www.leadershipnow.com/ 

24. ManagementFirst.com Режим доступу: 

http://managers.emeraldinsight.com/ info/site_changes.htm 

25. McKinsey Quarterly. Електронний журнал консалтингової компанії 

McKinsey, присвячений управлінню бізнесом у різних галузях. Режим 

доступу: http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5MhC_fhqEg&t=83s
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=132
http://www.aor.com.ua/publications/
http://library.ukma.kiev.ua/
http://journlib.univ.kiev.ua/
http://www.jobmarket.com.ua/
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=29
http://www.icaew.co.uk/library/
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=35
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=12
http://managers.emeraldinsight.com/info/site_changes.htm
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=37
http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx

