
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код:  
2. Назва: Бізнес комунікації 
3. Тип: обов’язковий  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк О.В. к.е.н., доцент 
9. Результати навчання:  

• здатність працювати як автономно, так і в складі команди;  

• здатність здійснювати комунікацію, виходячи із цілей спілкування та сформованої ситуації;  

• здатність до адаптації та дії в новій ситуації, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

• здатність до абстрактного критичного мислення, аналізу та синтезу;  

• здатність до здійснення досліджень та презентації їх результатів на відповідному рівні. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 
заходи 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Економічна теорія», «Політекономія», 
«Мікроекономіка» та ін. 
12. Зміст курсу: Предмет ділових комунікацій. Етапи бізнес-комунікацій та їх типологія. Комунікативні шуми 
та бар’єри. Поняття ділового етикету. Діловий протокол. Етичні кодекси та їх значення. Основні норми та 
правила бізнес-етикету. Публічний виступ як один із видів вербальної комунікації. Підготовка презентації для 
усного публічного виступу. Поняття та форми невербального спілкування. Основні елементи невербальної 
комунікації. Підготовка та ведення переговорів. Стадії проведення переговорів.  Стратегія та тактика 
переговорів.  Методики маніпулювання в бізнес-комунікаціях. Використання нейролінгвістичного 
програмування в бізнесі. Стратегія ефективної комунікації. Поняття та види конфліктів. Методи вирішення 
конфлікту. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація / І. В. Ковалинська – К. : Видавництво «Освіта України», 2014. – 
289 с. 
2. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. Посібник / Ю. В. Косенко – Суми : СумДУ, 2011. - 
282 с. 
3. Лесько О. Й. Етика ділових стосунків : навч. посіб. / О. Й. Лесько, М. Д. Прищак, Г. Г. Рузакова, О. Б. 
Залюбівська; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 187 c. 
4. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. / Т. І.  
Лук’янець – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.  
5. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. 
Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16  год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60  год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи викладання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, впровадження кейс-методів, індивідуальні науково-дослідні завдання, групові 
науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                                                    М.В.  Мальчик, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
 
1. Code:  
2. Title: Business Communication 
3. Type: required  
4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree)                                 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 5 

7. Number of established ECTS credits: 3 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Martyniuk Oksana, сandidate of sciences 
(economics) associate professor. 
9. Results of studies:  

• ability to work both autonomously and as part of a team; 
• ability to communicate based on the goals of communication and the current situation; 
• the ability to adapt and act in a new situation, to understand the cause and effect relationships of society and to 

use them in professional and social activities; 
• ability to abstract critical thinking, analysis and synthesis; 
• ability to conduct research and present their results at the appropriate level. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Introduction to the specialty", "Economic theory", 
"Political economy", "Microeconomics" and others. 
12. Course contents:  
The subject of business communications. Stages of business communications and their typology. Communicative 
noises and barriers. The concept of business etiquette. Business Protocol. Codes of ethics and their meanings. Basic 
rules and rules of business etiquette. Public speaking as a type of verbal communication. Preparing a presentation for 
oral public speaking. The concepts and forms of non-verbal communication. The main elements of non-verbal 
communication. Preparation and negotiation. Stages of negotiations. Negotiation strategy and tactics. Techniques of 
manipulation in business communications. Use of Neurolinguistic Programming in Business. Strategy for effective 
communication. Concepts and types of conflicts. Methods of conflict resolution. 
13. Recommended educational editions:  
1. Kovalinskaya I.V. Non-verbal communication / I.V. Kovalinskaya - K.: Publishing house "Education of Ukraine", 
2014. - 289 p. 
2. Kosenko Y.V. Fundamentals of the theory of language communication: textbook. Manual / Y. V. Kosenko - Sums: 
SSU, 2011. - 282 p. 
3. Lesko O.Y. Ethics of business relations: study. tool. / O.J. Lesko, M.D. Pryshchak, G.G. Ruzakova, O.B. 
Zalyubovskaya; Vinnitsa. nat. tech. Univ. - Vinnytsia, 2009. - 187 c. 
4. Lukyanets T.I. Marketing Communication Policy: Educ. manual. 2nd ed., Suppl. and recycling. / T.I. Lukyanets - K 
.: KNEU, 2003. - 524 p. 
5. Marketing: Stud. manual / M.V Malchik, N.A. Gontarenko, O.V. Popko, Z.O. Tolchanov, B.O.Korol, O.V. 
Martynyuk, S.I. Koval; per community Ed. doctor of sciences, prof. M.V Malchik - Rivne: NUVGP, 2014 - 444 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures - 16 hours,  practical classes - 14 hours, independent work – 60 hours. Total  – 90 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business and role 
games, implementing case method,  individual tasks of scientific research, group tasks of scientific research, using 
multimedia tools.  

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: credit at the end of the 5th semester. 
Current control (100 points): testing, surveys. 
16. Language of teaching:  Ukrainian  
 
 
 Head of Departament     ______________________          M.V. Malchik, Doctor of  Economic Sciences, Professor   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


