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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
КОМПОНЕНТИ 

 
Мета: опанування здобувачами закономірностей та тенденцій розвитку 

комунікаційного менеджменту для бізнес-середовища; ознайомлення із 

концептуальними засадами структурно-функціонального підходу до підвищення 
ефективності комунікаційного процесу; формування системи спеціальних знань 

щодо особливостей бізнес-комунікацій і набуття навичок ділової комунікації у 
бізнес-середовищі. 

Завдання:  
- ознайомлення із  концепціями сучасних теорій і практик бізнес-

комунікацій; 
- оволодіння термінологічним апаратом бізнес-комунікацій; 

- набуття знань комунікаційного процесу; 
- виділення проблем і труднощів, які виникають в процесі спілкування і 

взаємодії носіїв різних культур; 
- формування та розвиток стратегічних і практичних управлінських навичок 

і міжкультурної компетенції. 
Предметом вивчення освітньої компоненти є концептуальні засади 

структурно-функціонального підходу до підвищення ефективності 

комунікаційного процесу з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

Здобувач вищої освіти повинен знати: 
- систематизацію сучасних теорій комунікаційного та інформаційного 

менеджменту; 
- форми та види бізнес-комунікацій (вербальні та невербальні); 

- наукові принципи і процеси, які лежать в основі бізнес-комунікацій; 
- структуру комунікаційного процесу; 

- концепції, методи, техніки, технології та тенденції розвитку крос-
культурних комунікацій;  

- цінності, переконання, традиції, звичаї, сенсативність в крос-культурній 
взаємодії; 

- основні параметри професійної комунікативної компетентності сучасного 

фахівця; 
- критерії ефективності бізнес-комунікацій; 

- психологічні, організаційні та методичні основи ділових комунікацій; 
- роль бізнес-комунікацій в розвитку сучасного інформаційного суспільства; 

- концептуальні засади структурно-функціонального підходу до підвищення 
ефективності комунікаційного процесу з застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; 
- глобальні та національні практики комунікаційного менеджменту; 

- критерії ефективної ділової комунікації. 
Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- аналізувати процеси, суб’єкти в бізнес-комунікаціях з використанням 
дієвих методів аналізу; 
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- критично оцінювати ситуації з позицій ефективності бізнес-комунікацій; 
- виявляти проблеми і тенденції розвитку бізнес-комунікацій; 

- розробляти стратегію бізнес-комунікацій; 
- оцінювати ефективність комунікацій компаній; 
- аналізувати суб’єкти комунікаційного процесу; 

- вміти професійно та ефективно в практичній діяльності користуватися 
різними формами комунікацій (ділове спілкування, бізнес-презентації, 

публічні виступи, участь в дискусіях, переговори, проведення нарад тощо); 
- використовувати отримані знання та управлінські навички при 

обґрунтуванні рішень щодо ефективності бізнес-комунікацій. 
- володіти навичками створення інтегрованих комунікаційних інструментів 

для бізнесу;  
- володіти культурою мислення, здібністю до сприйняття, узагальнення та 

аналізу професійної інформації; 
- налагоджувати та проводити ефективну комунікацію, делегувати 

повноваження; 
- аналізувати і проектувати міжособистісні, групові і організаційні 

комунікації; 
- використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології; 
- створювати професійну команду, формувати корпоративну культуру; 

- аналізувати особливості культур через критерії їх співставлення; 
- використовувати техніки і технології бізнес-комунікацій для підвищення 

ефективності бізнес-процесів; 
- формувати ефективну комунікаційну інфраструктуру організації. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: вивченню освітньої 
компоненти «Бізнес-комунікації» передують такі компоненти як «Соціальні 

комунікації», «Корпоративні комунікації», «Нетворкінг» та інші.  
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2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА 

ОБ’ЄКТУ РЕАЛЬНОГО СВІТУ 

1.1. 
Об’єкт та предмет бізнес-комунікацій. Основні визначення. 
Бізнес-комунікація як процес. Інформація в бізнес-

комунікаціях. Ефективність бізнес-комунікацій 

14 4     10 

1.2. Корпоративна культура 14 4  2   8 

 Разом за 1 розділ 28 8  2   18 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ 

2.1. Крос-культурні комунікації в бізнесі 16 4  2   10 

2.2. Ризики в бізнес-комунікаціях 10 4  2   4 

2.3. Бізнес-конфлікти 8 2     6 

2.4. Переговори 12 2     10 

2.5. Публічний виступ. Бізнес-презентації 16 4  2   10 
 Разом за 2 розділ 72 16  6   40 

 Всього 90 24  8   58 
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3. ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ ЯК 

СКЛАДОВА ОБ’ЄКТУ РЕАЛЬНОГО СВІТУ 
 

ТЕМА 1.1. ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ. ОСНОВНІ 
ВИЗНАЧЕННЯ. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС. ІНФОРМАЦІЯ В 

БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯХ. ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ 

 

Поняття та предмет бізнес-комунікацій. Основні визначення. Теорія 
комунікації як наука та освітня компонента. Наукові проблеми  бізнес-комунікацій. 

Предмет теорії комунікації. Поняття комунікації фахівцями різних наук. 
Міждисциплінарний характер комунікативного знання. Об’єкт теорії комунікації. 

Категоріальний апарат теорії комунікації. Методи теорії комунікації: 
загальнонаукові, конкретні. Функції теорії комунікації. Базові принципи 

комунікації в бізнесі. Комунікативна компетентність в системі професійної 
підготовки спеціаліста. Зростання ролі комунікативної компетентності в сучасних 

умовах.  
Бізнес-комунікація як процес. Структура комунікаційного процесу. Модель 

комунікаційного процесу. Інтеграційна роль комунікації: соціально-економічна, 

соціокультурна, комерційна тощо. Комунікація як засіб досягнення цілі. Вибір 
засобів та каналу комунікацій. Характеристика комунікаційних мереж. Види та 

типи бізнес-комунікацій. Роль зворотного зв’язку. Бізнес-комунікації в Інтернеті. 
Комунікативна аудиторія – масова, спеціалізована, цільова, установки та очікування 

аудиторій. 
Інформація в бізнес-комунікаціях. Інформаційна політика на сучасному етапі. 

Загрози в інформаційній сфері. Інформаційні війни.  Електронний уряд: проблеми 
та пріоритети. Місце і роль інформації в бізнес-аналізі. Методологія дослідження 

інформаційних потоків бізнес-структур. Вплив інформації на бізнес-результат. 
Становлення інформаційної економіки в Україні. Удосконалення управління 

інформацією в бізнес-комунікаціях. 
Поняття ефективності комунікацій. Фактори ефективної та неефективної 

комунікації. Бар’єри  комунікацій та шляхи їх подолання: соціальні, когнітивні, 

фізичні, мовні, технічні тощо. Фактори підвищення ефективності комунікацій. 
Шкала оцінки бізнес-комунікацій за системою 7С. 

 
ТЕМА 1.2. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

 
Корпоративна культура – сучасна філософія успішного бізнесу. Корпоративна 

культура в практиці бізнесу. Корпоративна культура як управлінський інструмент. 
Основи корпоративної культури: сутність і основні елементи, функції. Принципи 

корпоративної культури. Рівні корпоративної культури. Характеристика сильної та 
слабкої корпоративної культури. Способи передачі корпоративної культури. 

Фактори, що визначають можливість зміни корпоративної культури. Етапи 
формування корпоративної культури. Етичні стандарти корпоративної поведінки. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ 

 
ТЕМА 2.1. КРОС-КУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ 

 

Глобалізація і національні бізнес-практики. Крос-культурні комунікації в 
бізнесі. Основні поняття теорії крос-культурної комунікації. Психологія 

міжнаціонального бізнесу. Аспектний аналіз. Поняття міжнародної комунікації: 
історико-філософський, культурологічний, психологічний, лінгвістичний.  

Специфіка міжкультурної комунікації в бізнес-сфері. Зони  культурних конфліктів 
у бізнесі. Модель побудови «третьої культури». Сучасні тенденції в області 

міжкультурної комунікації: теоретико-практичні аспекти. 
 

ТЕМА 2.2. РИЗИКИ В БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯХ 

 

Концептуальні основи ризикології. Класифікація ризиків в бізнес-
комунікаціях. Види і причини невизначеності та конфліктності в бізнес-

комунікаціях. Ризики неформальних комунікацій. Інформаційні ризики. Ризики, 
обумовлені комунікаційними бар’єрами. Ризики, пов’язані із розголошенням 
інформації. Ризики комунікаційного менеджменту.  

 
ТЕМА 2.3. БІЗНЕС-КОНФЛІКТИ 

 
Ділові конфлікти. Причини бізнес-конфліктів. Основні елементи бізнес-

конфлікту. Класифікація і типологія бізнес-конфліктів. Динаміка розвитку 
конфлікту. Конфлікти між бізнес-партнерами: п’ять основних причин. Рівні 

розв’язання конфліктів. Основні типи комунікативної поведінки. Управління 
конфліктами. Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Вирішення бізнес -

конфліктів: психологічний аспект. Типові помилки в бізнес-конфліктах. Статут 
поведінки в конфліктних ситуаціях.  

 
ТЕМА 2.4. ПЕРЕГОВОРИ 

 

Переговори. Планування та ведення переговорів. Задачі і кінцева ціль 
переговорів. Ділові переговори: класифікація. Інструменти конструктивних 

переговорів і навички переконання. Порядок денний. Управління поведінкою. 
Мистецтво і наука задавати питання. Принцип «3+». Складання бюджету 

переговорів. Максимальна перевага на переговорах. Тактики і стратегії бізнес -
переговорів. Моделі бізнес-переговорів. Специфіка бізнес-переговорів в Україні. 

Етапи переговорного процесу і закони риторики. Методи і тактика ведення 
переговорів. «Золоті правила» бізнес-етикету під час ділової зустрічі.  

Ділові наради. Підготовка нарад. Визначення цілі. Складення переліку 
денного. Визначення кола учасників. Види нарад: інструктивні, оперативні. 

Підготовка і проведення ділової наради. Терміни проведення нарад. Тривалість 
нарад. Ціна наради. Ефективна модель ділової наради. Типи управління діловими 
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нарадами. Психологічний аспект ділової наради. Форма процесу ділової наради. 
Сім простих секретів продуктивної ділової наради.  

 
ТЕМА 2.5. ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП. БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЇ. 

 

Бізнес-презентації. Структура бізнес-презентації. Використання 
мультимедійної техніки. Робота в програмі POWER POINT. Візуальні матеріали. 

Правила підготовки слайд-матеріалів. Успішна бізнес-презентація: від постановки 
мети до тонкощів дизайну. Основні помилки при створенні бізнес-презентацій. 

Публічний виступ. Алгоритм побудови публічного виступу. Врахування основних 
критеріїв щодо ефективності публічного виступу.  

 
4. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

 
Тема 1.1. Об’єкт та предмет бізнес-комунікацій. Основні визначення. 

Бізнес-комунікація як процес. Інформація в бізнес-комунікаціях. Ефективність 
бізнес-комунікацій 

План 
1. Об’єкт, предмет та функції бізнес-комунікацій, теорія комунікації як наука та 

освітня компонента (методи теорії комунікації: загальнонаукові, конкретні; 
базові принципи комунікації в бізнесі), наукові проблеми бізнес-комунікацій. 
Міждисциплінарний характер комунікаційного знання. Комунікативна 
компетентність в системі професійної підготовки фахівця.  

2. Бізнес-комунікації як процес. Фактори впливу на комунікаційний процес. 
Інтегративна роль бізнес-комунікації в бізнес-процесах. 

3. Інформація в бізнес-комунікаціях. Інформаційна політика на сучасному етапі. 
Загрози в інформаційній сфері. Інформаційні війни сучасності.   

4. Поняття ефективності бізнес-комунікацій. Фактори впливу на бізнес-
комунікації. Бар’єри в бізнес-комунікаціях та шляхи їх подолання: соціальні, 
когнітивні, фізичні, мовні, технічні тощо. 

5. Шкала оцінки бізнес-комунікацій за системою 7С. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14. 

 
Тема 1.2. Корпоративна культура 

План 
1. Корпоративна культура: рівні, принципи та види.  
2. Характеристика сильної та слабкої корпоративної культури.  
3. Способи передачі корпоративної культури.  
4. Фактори, що визначають можливість зміни корпоративної культури. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 33. 

 
Тема 2.1. Крос-культурні комунікації в бізнесі 

План 
1. Глобальні і національні бізнес-практики.  
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2. Специфіка та психологія міжкультурної комунікації в бізнес-сфері.  
3. Сучасні тенденції в області міжкультурної комунікації: теоретико-практичні 

аспекти. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 10, 11, 17, 20, 22. 
 

Тема 2.2. Ризики в бізнес-комунікаціях 
План 

1. Концептуальні основи ризикології.  
2. Класифікація ризиків в бізнес-комунікаціях.  
3. Види і причини невизначеності та конфліктності в бізнес-комунікаціях.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 12, 13. 

 
Тема 2.3. Бізнес-конфлікти 

План 
1. Ділові конфлікти: причини, основні елементи, класифікація та типологія бізнес -

конфлікту.  
2. Динаміка розвитку конфлікту. Рівні розв'язання конфліктів.  
3. Управління конфліктами. Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 5, 9, 13, 15, 16, 24. 

 
Тема 2.4. Переговори 

План 
1. Переговори: задачі, планування та кінцева ціль переговорів.  
2. Бюджет переговорів.  
3. Управління переговорним процесом.  
4. Цілі ділових нарад. 
5. Види ділових нарад. 
6. Підготовка нарад: терміни проведення нарад,  тривалість нарад, коло учасників,  
7. Бюджет ділових нарад.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 24, 25. 

 
Тема 2.5. Публічний виступ. Бізнес-презентації 

План 
1. Публічний виступ. Алгоритм побудови публічного виступу.  
2. Основні критерії щодо ефективності публічного виступу 
3. Структура бізнес-презентації. 
4. Правила підготовки слайд-матеріалів.  
5. Робота в програмі POWER POINT.  
6. Візуальні матеріали.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 10, 14, 17, 23, 28. 
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5. ТЕМИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1.2. Корпоративна культура 

Мета: формування системи спеціальних знань щодо принципів формування 

та впровадження ефективної корпоративної культури. 

Практичні завдання 
Підготувати доповіді та презентації за поданою тематикою: 

1. Рівні корпоративної культури. 
2. Принципи та види корпоративної культури 

3. Сильні та слабкі корпоративні культури. 
4. Ефективність формування та реалізації корпоративної культури.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5, 7, 9, 12. 

 

Тема 2.1. Крос-культурні комунікації в бізнесі 
Мета: набуття навичок аналізу факторів, які впливають на ефективність 

бізнес-комунікацій в крос-культурному середовищі. 
Завдання 

Підготувати доповіді та презентації за поданою тематикою: 
1. Глобальні і національні комунікативні бізнес-практики.  

2. Специфіка та психологія міжкультурної комунікації в бізнес-сфері.  
3. Сучасні тенденції в області міжкультурної комунікації: теоретико-практичні 

аспекти.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13. 
 

Тема 2.2. Ризики в бізнес-комунікаціях 
Мета: набуття навичок аналізу факторів, які впливають на ефективність 

бізнес-комунікацій в крос-культурному середовищі, узагальнення теоретичного 

підґрунтя ризиків в бізнес-комунікаціях та набуття вмінь щодо процесу управління 
ризиками. 

Завдання 
Підготувати доповіді та презентації за поданою тематикою: 

1. Сутність поняття ризик та причини його виникнення. 
2. Класифікація ризиків в бізнес-комунікаціях. 

3. Оцінювання ризиків в бізнес-комунікаціях. 
4. Моделювання та управління комунікативними бізнес-ризиками. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13. 

 
Тема 2.5. Публічний виступ. Бізнес-презентації 

Мета: набуття навичок публічного виступу; уміння формувати алгоритм 

побудови публічного виступу; розуміння і врахування основних критеріїв щодо 
ефективності публічного виступу; оволодіння необхідними складовими ефективної 
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презентації, набуття вмінь та навичок презентувати проблему з використанням 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Завдання 
Підготувати доповіді та презентації за поданою тематикою: 

1. Публічний виступ.  

2. Алгоритм побудови публічного виступу.  
3. Основні критерії щодо ефективності публічного виступу. 

4. Бізнес-презентації: структура, правила підготовки слайд-матеріалів.  
5. Робота в програмі Power Point.  

6. Візуальні матеріали: вимоги до оформлення та подачі. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

6. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Тема 1.1.  Об’єкт та предмет бізнес-комунікацій. Основні визначення. 
Бізнес-комунікація як процес. Інформація в бізнес-комунікаціях. Ефективність 

бізнес-комунікацій 

Теоретичні питання 
1. Елементи комунікативного комплексу: організаційна культура, меценатство та 

благодійність, лобіювання. 
2. Роль іміджу підприємства як одиниці комунікацій.  

3. Структурно-функціональний аналіз комунікаційного бізнес-процесу. 
4. Інтегровані комунікації в бізнес-організаціях: поняття, сутність, стратегія. 

5. Соціально-комунікативні машини: тероризм, футбол, «кольорова» революція, 
бізнес. 

6. Інформація як ресурс. Основні властивості інформації. 

7. Міжнародний інформаційний бізнес-простір. 
8. Роль інформації в прийнятті рішень в бізнес-сфері. 

9. Вимір ефективності процесу презентації. 
10. Вимір ефективності проведення нарад. 

11. Вимір ефективності переговорів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. 
 

Тема 1.2. Корпоративна культура 

Теоретичні питання 

1. Формування корпоративної бізнес-культури: національні практики. 
2. Формування корпоративної соціальної відповідальності в бізнесі.  

3. Зарубіжний досвід ефективного використання корпоративних культур як 
фактора конкурентоздатності бізнес-структур. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5, 7, 9, 12. 
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Тема 2.1. Крос-культурні комунікації в бізнесі 

Теоретичні питання 

1. Класифікація культур: моноактивні, полі активні, реактивні. 
2. Порівняльна бізнес-характеристика національних культур: США, Німеччина, 

Франція, Японія, Китай, Арабські країни. 

3. Модель бізнес-культури  українських підприємств: недоліки та переваги для 
сучасного міжнародного бізнес-середовища. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13. 
 

 
Тема 2.2. Ризики в бізнес-комунікаціях 

Теоретичні питання 
1. Комунікаційні ризики в невизначеному глобалізаційному бізнес-середовищі. 
3. Кількісний аналіз та оцінювання комунікаційних ризиків. 

4. Моделювання та управління комунікаційними ризиками.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 12. 

 

Тема 2.3. Бізнес-конфлікти 

Теоретичні питання 
1. Пофакторний аналіз виникнення та розвитку конфліктів у бізнес-ситуаціях.  
2. Ранжування причин конфлікту за ступенем впливу. 

3. Бізнес-практики вирішення конфліктів: національний та зарубіжний досвід. 
4. Вибір стратегічних альтернатив щодо уникнення конфліктних ситуацій в 

бізнес-середовищі. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 5, 9. 
 

Тема 2.4. Переговори. Ділові наради 

Теоретичні питання 

1. Визначення сильних та слабких позицій на переговорах всіх рівнів. 
2. Рушійні сили перегорів: зарубіжний досвід та національні практики.  

3. Врахування значення часу, енергії, грошей та емоцій в «бюджеті переговорів» . 
4. Підготовка нарад: терміни проведення нарад,  тривалість нарад, коло 

учасників, бюджет нарад.  
5. Специфіка проведення ділових нарад в крос-культурному середовищі. 
6. Ділові наради як репутаційний капітал організації та її керівників.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. 

 

Тема 2.5. Публічний виступ. Бізнес-презентації 

Теоретичні питання 
1. Міжнародна практика застосування бізнес-презентацій. 

2. Основні правила підготовки і проведення бізнес-презентацій.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 7.   
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7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Мета бізнес-комунікацій. 
2. Управління бізнес-комунікаціями. 
3. Принципи і етичні норми бізнес-комунікацій. 

4. Соціальна сфера комунікаційного процесу. 
5. Об’єкти і суб’єкти комунікацій на сучасних бізнес-підприємствах. 

6. Види та засоби комунікаційного процесу. 
7. Методи бізнес-комунікацій. 

8. Імідж компанії як одиниця комунікації. 
9. Роль комунікацій у формуванні корпоративної культури. 

10. Інформаційно-психологічні канали зв’язків з персоналом. 
11. Методи аналізу  існуючих  проблем в комунікаційних системах організації.  

12. Шляхи вирішення проблем комунікаційних процесів. 
13. Комунікаційні бізнес-процеси. 

14. Менеджмент Інтернет мереж. 
15. Управління партнерськими відносинами. 

16. Управління зворотними зв’язками підприємства. 
17. Організаційна комунікація. 
18. Суб’єкти міжкультурної комунікації. 

19. Класифікації культур. 
20. Різноманітні аспекти міжкультурної комунікації. 

21. Психологічні проблеми у процесі міжкультурної комунікації. 
22. Системний аналіз процесу міжкультурної комунікації. 

23. Перешкоди у процесі міжкультурної комунікації. 
24. Особливості національних бізнес-процесів. 

25. Засоби міжкультурної комунікації й критерії її оцінювання. 
26. Історія виникнення поняття бізнес-комунікації. 

27. Основні атрибути корпоративної культури підприємства. 
28. Формування й підтримка корпоративної культури. 

29. Рівні корпоративної культури й її роль в досягненні успіху. 
30. Сильна корпоративна культура. 
31. Виміри корпоративної культури. 

32. Фактори впливу на міжкультурну комунікацію в економічній сфері. 
33. Сутність соціальної взаємодії в економічній сфері. 

34. Особливості національних бізнес-культур. 
35. Особливості й специфіка ефективного спілкування. 

36. Особливості й специфіка ефективного слухання. 
37. Чинники й етапи складання ефективної доповіді. Заходи з оцінки 

ефективності нарад. 
38. Заходи з оцінки майстерності публічного виступу. 

39. Ефективне інтерв’ю. 
40. Критерії ефективності в організації управління внутрішньо фірмовими 

комунікаціями. 
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41. Вплив політичної культури населення на можливості управління  
комунікаціями. 

42. Особливості управління комунікаціями з постачальниками, клієнтами. 
43. Комунікації й ЗМІ. 
44. Особливості управління комунікаціями в процесі прийняття управлінських 

рішень. 
45. Менеджер з комунікацій як професія. 

46. Особливості управління комунікаціями в період ділових переговорів.  
47. Технології схованого управління суспільною думки. 

48. Маніпуляція суспільною думкою як одне із завдань комунікатора. 
49. Висвітлення проблем управління процесами комунікацій на вітчизняних й 

закордонних підприємствах. 
50. Специфіка міжкультурної комунікації  в економічній сфері. 

51. Особливості національних бізнес-культур. 
52. Ефективні наради й презентації як інструмент ділового спілкування.  

53. Особливості презентації бізнесу та само презентації. 
54. Фактори впливу на міжкультурну комунікацію. 

55. Бізнес-комунікації у міжнародній діяльності. 
56. Майстерність публічного виступу. 
57. Складові ефективної наради. 

58. Ключові складові процесу бізнес-комунікації. 
59. Види й засоби комунікаційного процесу. 

60. Об’єкт теорії комунікації. Методи комунікаційного процесу. 
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ 

А (90-100 балів) заслуговує відповідь здобувача, який у повній мірі оволодів 
всіма темами навчального курсу, має бездоганні знання з теоретико-
методологічних проблем бізнес-комунікацій; усвідомлює актуальність проблеми 

бізнес-комунікації у мінливому крос культурному середовищі; розуміє об’єктно-
предметні аспекти пізнання проблеми, її завдання та методологію рішення цих 

завдань; розуміє у повній мірі теоретичний аналіз сутності, принципів, методів і 
підходів до аспектного аналізування проблем бізнес-комунікацій, а саме щодо ролі 

інформації в бізнес-комунікаціях, значення корпоративної культури, зони 
культурних конфліктів у бізнесі, сучасних тенденцій в області міжкультурної 

комунікації, ризиків комунікаційного менеджменту, завдань і цілей переговорів, 
підготовки ділових нарад, ефективних бізнес-комунікацій. Оволодів найкращими 

бізнес-практиками формування корпоративної культури в бізнес-середовищі; 
майстерністю публічного виступу; методами рішення конфліктів в бізнес-

спілкуванні. При цьому також враховується активність здобувача на  практичних 
заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача, який оволодів всіма темами 
навчального курсу, має точні знання з теоретико-методологічних проблем бізнес-
комунікацій; усвідомлює актуальність проблеми бізнес-комунікації у мінливому 

крос культурному середовищі; розуміє об’єктно-предметні аспекти пізнання 
проблеми, її завдання та методологію рішення цих завдань; розуміє у повній мірі 

теоретичний аналіз сутності, принципів, методів і підходів до аспектного 
аналізування проблем бізнес-комунікацій, а саме щодо ролі інформації в бізнес-

комунікаціях, значення корпоративної культури, зони культурних конфліктів у 
бізнесі, сучасних тенденцій в області міжкультурної комунікації, ризиків 

комунікаційного менеджменту, завдань і цілей переговорів, підготовки ділових 
нарад, ефективних бізнес-комунікацій. Оволодів бізнес-практиками формування 

корпоративної культури в бізнес-середовищі; майстерністю публічного виступу; 
методами рішення конфліктів в бізнес-спілкуванні. При цьому також враховується 

активність здобувача на  практичних заняттях, виконання передбаченого 
програмою обсягу самостійної роботи. 

C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача, який загалом оволодів 

темами навчального курсу, має знання з теоретико-методологічних проблем бізнес-
комунікацій; усвідомлює актуальність проблеми бізнес-комунікації у мінливому 

крос культурному середовищі; розуміє об’єктно-предметні аспекти пізнання 
проблеми, її завдання та методологію рішення цих завдань; розуміє у повній мірі 

теоретичний аналіз сутності, принципів, методів і підходів до аспектного 
аналізування проблем бізнес-комунікацій, а саме щодо ролі інформації в бізнес-

комунікаціях, значення корпоративної культури, зони культурних конфліктів у 
бізнесі, сучасних тенденцій в області міжкультурної комунікації, ризиків 

комунікаційного менеджменту, завдань і цілей переговорів, підготовки ділових 
нарад, ефективних бізнес-комунікацій. Не в  повній мірі оволодів бізнес-

практиками формування корпоративної культури в бізнес-середовищі; 
майстерністю публічного виступу; методами рішення конфліктів в бізнес-
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спілкуванні. При цьому також враховується активність здобувача на  практичних 
заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

D (66–73 балів) заслуговує відповідь здобувача, який не в повній мірі 
оволодів темами навчального курсу, має неповні знання з теоретико-
методологічних проблем бізнес-комунікацій; не розуміє об’єктно-предметні 

аспекти пізнання проблеми, її завдання та методологію рішення цих завдань; не в 
повній мірі розуміє теоретичний аналіз сутності, принципів, методів і підходів до 

аспектного аналізування проблем бізнес-комунікацій. При цьому також 
враховується активність здобувача на  практичних заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
E (61–65 балів) заслуговує відповідь здобувача на запитання 

екзаменаційного білета, які значною мірою не демонструють розуміння суті 
теоретико-методологічних проблем бізнес-комунікацій. При цьому також 

враховується активність здобувача на  практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

FХ (21–60 балів) виставляється здобувачеві, який не продемонстрував 
належного рівня знань навчального матеріалу в межах програми курсу «Бізнес -

комунікації», що  свідчить про відсутність відповідних знань.  При цьому також 
враховується активність здобувача на  практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. Здобувач може бути 

допущений до повторного складання іспиту. 
F (0–20 балів) виставляється здобувачеві, які не орієнтується в теоретичних 

питаннях навчального матеріалу в межах програми курсу «Бізнес-комунікації». 
При цьому також враховується активність здобувача на  практичних заняттях, 

виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. Здобувач, який 
отримав оцінку рівня F зобов’язаний повторно прослухати та вивчити освітню 

компоненту «Бізнес-комунікації». 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B 
добре 

74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
освітньої компоненти 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
освітньої компоненти 
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