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1. Мета дисципліни - формування системи знань з теорії і практики організаційних комунікацій, 
умінь та навичок формування та розвитку організаційних комунікацій з використанням 
соціологічних методів їх дослідження.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
/. Знати основні засади соціології організацій, соціології масових комунікацій, організаційної 
культури.
2. Володіти елементарними навичками використання емпіричних методів соціологічних 
досліджень.

3. Анотація навчальної дисципліни: Організаційні комунікації - це елемент соціальної системи, 
що 'забезпечує її існування, характеристикою якого с безперервний обмін інформацією між 
членами соціальної спільноти в процесі діяльності за допомогою методів і засобів, що 
застосовуються для отримання ефективного результату.

Розгляд комунікацій в контексті організаційного розвитку визначає підхід з точки зору 
. прикладної дисципліни, предметом якої є взаємини між людьми і групами залученими в процеси, 
пов'язані з їх діловою активністю. Тому організаційні комунікації вивчаються в межах таких 
дисциплін як.маркетинг, управління персоналом, конфліктологія, зв'язки з громадськістю і, звісно, 
соціологією. В цілому організаційні комунікації визначають зміст організаційної культури. 
Отримані знання та навички будуть сприяти підвищенню майбутньої професійної компетентності 
соціолога, зокрема, при аналізі впливу організаційних комунікацій на ефективність 

. функціонування організації, формування стратегії розвитку організації, для реалізації 
управлінських функцій на відповідних посадах
4. Завдання (навчальні цілі): Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціологія- 
організаційних комунікацій” є вивчення теоретичних концепцій організаційних комунікацій, 
розгляд структури організаційної комунікацій, вивчення сучасних форм і методів її формування, 
підтримання і зміни, засвоєння практичних навичок дослідження організаційних комунікацій, 
вивчення різних типологій організаційних комунікацій, надання поглиблених знань про 
закономірності формування, механізми функціонування і змін організаційних комунікацій, їх 
роль у забезпеченні управлінських процесів.
Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

фк12. здатність визначат и тсоретнко-методологічні засади й формулюват и ключові 
результати досліджень окремих галузей соціологічного знання;

- фк 13. здатність здійснювати соціологічний аналіз соціальних структур і процесів на мікро-. 
мезо- та макрорівні.

5. Результат и навчання за дисципліною:
Результат.навчи ння

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання та 

пироговий 
кри ге рій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці 3 
дисципліниКод Рсзульгаг навчання

/./ Знати теоретичні концепції 
досл і дає ння орган ізаці й н их 
комунікацій

лекції, семінарські 
заняття, самостійна 
робота

контрольна робота: 
тест та практичне 
завдання;
рецензування 
англомовної етапі

10

1.2 Знати принципи і методи 
формування, підтримання і змін 
організаційних комунікацій

лекції, семінарські 
заняття, самостійна 
робота

контрольна робота: 
тест та практичне 
завдання; письмова 
робота

20

2.1 Вміти аналізувати наявні в різних 
типах ор гай ізації кому 11 і кати в н і 
процеси

лекції, семінарські 
заняття, самостійна 
робота

контрольна робота: 
тест та практичне 
завдання; аналіз 
практичної ситуації

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

2.2 Виокремлювати головні проблеми 
та тенденції розвитку 
організаційних комунікацій

лекції, семінарські 
заняття, самостійна 
робота

контрольна робота: 
тест та практичне 
завдання, письмова 
робота

15

3 Презентувати дослідницький 
проект по аналізу типів 
комунікативних систем в окремих 
організаціях

самостійна робота, 
презентація

виступ-презентація 
за результатами 
дослідницького 
завдання

15

4 Здійснювати самостійно 
аналітичну, дослідницьку та 
пошукову діяльність

самостійна робота контрольна робота: 
тест та практичне 
завдання; ссе

ЗО

навчання
—-----. Результати на вчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва) —--------------- 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4

прн20. Обґрунтовувати вибір методів і методик соціологічного 
дослідження для розв’язання актуальних соціальних проблем

+ + + . +

прн21. Здійснювати соціологічний аналіз соціальних структур і 
процесів на мікро-, мезо- та макрорівні + + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. активна робота на семінарських заняттях: PH 1.1, PH 1.2, РН2.1, РН2.2 — 15/9 балів
2. виконання контрольних робіт: РНІ.1, РН1.2, РН2.1. РП2.2, РН4 - 40/24 бали (2 роботи: КР

1-20/12 балів. КР2-20/12балів)
3. виконання та презентація результатів дослідницького завдання: РИЗ, РН4 10/6 балів
4. рецензія англомовної статті: PH 1.1 - 15/9 балів
5. письмова робота: PH 1.2 - 10/6 балів
6. есе: РН4 — 10/6 балів

- підсумкове оцінювання: у формі заліку - як сумарний результат накопичених за семестр 
балів, якщо протягом семестру студент набрав меітіпе ніж 60 оплів, то обов’язково потрібно 
повторне написання контрольних робіт.

7.2 Організація оцінювання:
Семінарські заняття оцінюються по факту проведення, бали накопичуються протягом семестру. 
Контрольна робота №1 виконується на семінарському занятті протягом наступного тижня після 
вивчення Тем 1-3.
Контрольна робота №2 виконується на семінарському занятті протягом наступного тижня після 
вивчення Гем 4-7 і охоплює всі теми дисципліни.
Дослідницьке завдання виконується як самостійна робота по темі 5, презентується на 
відповідному семінарському занятті.
Рецензія англомовної статті - це вид самостійної роботи, який студенти виконують після 
вивчення теми 1 протягом 2 тижнів і надсилають для перевірки на електронну пошту викладача.
Письмова робота - це вид самостійної роботи, який студенти виконують після лекцій по темах 2 
та З і результати якої обговорюються на другому семінарському занятті по даній темі.
Есе - самостійна робота студента за підсумками вивчення всіх тем. Надсилається викладачу для 
оцінювання за визначеним графіком.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано/Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять

№ 
п/п

Номер і назва теми Кількість годин
Лекції Ссміна

ри
Самостійна

робота
Частинні. Організації у соціальному простої)І

1 Поняття та структура соціальних
організацій 2 2

10
Рецензія англомовної 

статті
2 Проблеми функціонування соціальної

організації у сучасному суспільстві 2 4 ■ 5
Письмова робота

3 Організаційні зміни та розвиток 4 4
Контрольна робота 1 2

Частина 2. Комунікаційна система в організації
4 Формування комунікаційної системи в 

організації. 2 2
5

Аналіз практичної 
ситуації

5 Типологія організаційних комунікацій. 4 4 10
Дослідницьке завдання

6 Організаційна культура та організаційні 
комунікації 2 2 5 

Есе
7 Управління організаційними комунікаціями

4 2
10

Аналіз практичної 
ситуації

Контрольна робота 2 2
Всього: 2(1 24 45

3. Мироненко В. В. Парадигмапьні ознаки організаційних комунікацій //Вісник
Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації», 2013. Вип. 13. - С. 89-94,- 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:
file:///C:/Users/user/Downloads/vdnusc_2013_21_l 3_21.pdf

4. Посібник з планування внутрішньої комунікації // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://eu4pfm.com.ua/wp-content/uploads/202l/06/EU4PFM 148x2103mm.pdf

5. Почепнов Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології // Комунікація. -2010. - 
№1. С. 19-26.

6. Стахурська С.А. Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності 
на ринку / С.А. Стахурська, С.В. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні. 2015. 
-№ 12.-С. 112-114.’

7. Corporate communication finding the right corporate communications [Electronic source] : 
[analytical article], - Available at: https://wtvw.ionos.com/startupguide/grow-your- 
business/coroorate-communication

8. Paynton S.. Hahn L. Characteristics of Organizational Communication// Survey of Communication 
Study (Sided.) 2.018. -[Electronic source] : https://textbookS;Whatcom.edu/cmst245/chapter/l-4/

Загальний обсяг - 90 годин, в тому числі:
Лекції-20 годин
Семінарські заняття — 24 години
Консультації - І година
Самостійна робота - 45 годин

9. Рекомендовані джерела:

Основна: (Базова)
1. Яремчук С. С. Соціологія масової комунікації: навч. посібник / С. С. Яремчук. - Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 248 с. -. Режим доступу: 
Ьцр:/Аухуху.50сіо1оау.сЬпіі.е<іч.ііа/гс8//50сіоІОйу/яоста8.р<ІГ(ТЕМА 1,2,3).

2. ' Фролов С.С. Социология организаций.М.: Гардарики, 2001. - 384 с. Режим доступа : хухуху.і-
ii.ru/biblio/archive/sociolorg/

3. Монастирський Г.Л. Теорія організацій: підручник. -Тернопіль:ТНЕУ, 2014.-288 с.
4. Виходець О.М. Соціальні комунікації в культурі української організації : монографія І О.М. 

Виходець - О.: Олтех, 2010.-285 с.

Додаткова:
1. Бабчинська О.І. Комунікаційний процес в управлінні: основні, положення //Ефективна

економіка. - 2018. - №9. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
1Шр:/Лу wvv.economv.nayka.com.ua/ndf79 2O18751.pdf

2. Кейси з дисципліни «Комунікації в бізнесі». - [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://forbes.net.ua/opinions.
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