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Мета курсу – формування теоретичних знань і набуття практичних 

навичок студентами щодо комунікативної роботи в системі бізнесу, 
професійного спілкування та вміння ефективно організувати наради, співбесіди, 
ділові зустрічі й переговори, а також вести бізнес-кореспонденцію. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Бізнес-комунікації» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних дисциплін: «Українська 
мова (за проф. спрям.)», «Історія української культури», «Філософія», «Іноземна 
мова», «Правове регулювання в галузі культури і мистецтв», «Арт-менеджмент», 
«Сценічна мова», «Психологія спілкування», «Конфліктологія», «Культура 
мовлення» та інтегрується з дисципліною «Ділова англійська мова» тощо.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність бути 
критичним і самокритичним; здатність учитися й оволодівати сучасними 
знаннями; здатність працювати в команді та автономно; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань; усвідомлення засад і технологій створення 
текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами; 
здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 
культури мовлення, здатність до організації ділової комунікації, здатність 
застосовувати знання і вміння, необхідні для здійснення адекватного письмового 
та усного перекладу з англійської мови і навпаки. 

Програмні результати навчання: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
знати: етапи бізнес-комунікацій та їх типологію; поняття про 

комунікативні бар’єри; соціально-комунікативні («м’які») навички (soft skills) в 
бізнес-комунікації; етику ділових комунікацій; діловий етикет та протокол; 
етичні кодекси та їх значення; основні норми та правила бізнес-етикету; стиль 
офіційних документів; елементи ділової активності та спілкування; елементи 
усної бізнес-комунікації; методику проведення співбесіди; елементи письмової 
бізнес-комунікації; основні етапи та способи  підготовки презентації; 
особливості міжнародного ділового спілкування та етикету; 



уміти: використовувати в професійній діяльності знання про бізнес 
комунікацію, її функції, види; долати комунікативні бар’єри; використовувати 
відповідні стратегії ділового спілкування під час проведення міжнародних нарад, 
презентацій, переговорів, тощо; вільно оперувати загальною та 
вузькоспеціальною термінологією галузі бізнес- комунікації для розв’язання 
професійних завдань; складати основні документи, необхідні для бізнес-
комунікації з дотриманням правил ділового спілкування; застосовувати 
різноманітні засоби переконання у бізнес-комунікації; використовувати в 
професійній діяльності знання про міжкультурну бізнес-комунікацію; 
використовувати методику ведення переговорів: активне слухання, 
підтвердження точки зору, співпереживання, варіанти вибачень. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Типологія бізнес-комунікації та комунікативні бар’єри. Етика ділових 

комунікацій. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Бізнес-
кореспонденція. Мистецтво презентації як засіб успішної доповіді у сучасному 
соціумі. Крос-культурні особливості бізнес-комунікації. Маніпуляції в бізнес-
комунікації. 

 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4кредити ЄКТС, загальний обсяг 

120 годин, у тому числі 54 години аудиторних занять, 66 годин самостійної 
роботи. 


