
  



2 
 

  



3 
 

1. Мета дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є:  набуття глибоких теоретичних знань і практичних 

навичок ділового спілкування за етичними нормами сучасних суспільств. 
 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: законо-

давче забезпечення підприємницької діяльності; теорія економічного розвитку; 
економіка підприємства; міжнародний бізнес; бізнес-процеси у підприємництві, 
корпоративний бізнес; бізнес-проекти у підприємництві; оптимізаційні методи і 
моделі у бізнесі; аналіз проектних рішень; бізнес-аналітика та моделювання; об-
ґрунтування підприємницьких рішень; бізнес-етика; держава і бізнес в регіоні: 
стратегії взаємодії; організація електронної комерції. 
 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 
навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 
Результати навчання 

за дисципліною  
ПРН10. Демонструвати 
лідерські навички та 
вміння працювати у 
команді, взаємодіяти з 
людьми, впливати на їх 
поведінку для вирішен- 
ня професійних задач. 

■словесні, наочні й 
практичні методи;  

■ пробудження 
інтересу, пізнава-
льної потреби, ак-
туалізації базових 
знань, необхідних 
умінь і навичок;  

■ конкретизації й 
поглиблення знань, 
практичних умінь і 
навичок, які спри-
яють використанню 
пізнаного; 

 ■ контролю й оці-
нки результатів 
навчання; 

■ безпосередні або 
опосередковані 
(пояснення й різ-
номанітні методи 
організації само-
стійної роботи сту-
дентів); 

■ діагностика вхідного 
рівня знань студентів: 
тестування інтеграль-
них теоретичних знань 
та вмінь студентів за 
базовими дисциплінами; 

■ поточний контроль 
знань: 
 усний контроль у вигля-
ді фронтального опиту-
вання; 
 
вибіркове усне опиту-
вання перед початком 
занять; 

фронтальна перевірка 
виконання домашніх зав-
дань; 

 перевірка і оцінка 
рефератів по ча-
стині лекційного 
курсу, який само-
стійно проробле-
но; 

 індивідуальна 
співбесіда зі сту-
дентом на кон-

ПРН 10.1 Знати тех-
нології проведення 
ділової комунікації. 
ПРН 10.2. Вміти  ви-
користовувати психо-
логічні технології ро-
боти з персоналом. 
 
ПРН 10.3. Вміти за-
стосовувати відповід-
ні моделі мотивації 
персоналу до прове-
дення ефективної ді-
лової комунікації. 

ПРН 11. Забезпечувати 
особистий професійний 
розвиток та планування 
власного часу. 

ПРН 11.1. Знати мето-
ди та інструменти  
проведення ділових 
комунікацій з обґрун-
тування прийняття 
підприємницьких рі-
шень. 
ПРН 11.2. Знати пра-
вові та етичні норми 
професійної діяльнос-
ті й визнавати відпо-
відальність за резуль-
тати власної роботи в 
умовах суперечливих 
вимог. 
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■ індуктивні й де-
дуктивні, аналітич-
ні й синтетичні; 

■ стимулювання 
діяльності (ділові й 
організаційно - дія-
льні ігри) перевірки 
й оцінки знань. 

 

сультаціях; 

 проведення нав-
чальних конкурсів 
на кращого знав-
ця предмета та 
виконавця  нав-
чально-дослідної 
роботи. 

■ рубіжний (модульний):  

тестування теоретич-
них знань студентів та 
виконання йми індивіду-
альних завдань за відпо-
відними змістовими мо-
дулями в системі 
Moodle.   

■ підсумковий контроль: 
екзамен.  

 

ПРН 11.3. Вміти  про-
водити критичні ко-
мандні ділові й орга-
нізаційно - діяльні 
ігри щодо підготовки 
проведення ділової 
комунікації. 
ПРН 11.4. Вміти  
удосконалювати з ви-
соким рівнем авто-
номності набуту під 
час навчання 
кваліфікацію та про-
ектувати напрями 
професійного само-
визначення і розвитку 
команди. 

 
ПРНВ 1. Вміти викори-
стовувати технології 
ділової взаємодії в біз-
нес-адміністративній та 
управлінській практиці. 

ПРНВ 1.1. Знати ме-
тоди та моделі проце-
су формування ефек-
тивної комунікаційної 
стратегії.  
 
ПРНВ 1.2. Вміти здій-
снювати міжособисті-
сні, групові та органі-
заційні ділові комуні-
кації. 

ПРНВ 1.3. Вміти ви-
значати та застосову-
вати методи та ін-
струменти проведення 
ділових комунікацій з 
обґрунтування прий-
няття підприємниць-
ких рішень з різним 
ступенем невизначе-
ності та ризику бізнес-
процесів у підприєм-
ництві. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Ділова комунікація 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи ділової комунікації 

          Формування системних знань та навичок щодо технології проведення 
ділової комунікації. Набуття навичок щодо проведення ділових й організа-
ційно - діяльних ігор в підготовці до ділової комунікації. 

 Забезпечення взаємозв’язку результатів навчання за дисципліною з 
програмними результатами навчання за компонентами чинної Освітньої 
програми та вимогами Стандарту вищої освіти України спеціальності 073 
«Менеджмент». 

 
Змістовий модуль 2. Сучасні методи ділової комунікації 

Формування системних знань та навичок щодо визначення та застосування 
методів та інструментів  проведення ділових комунікацій з обґрунтування прий-
няття підприємницьких рішень з різним ступенем невизначеності та ризику біз-
нес-процесів у підприємництві. 

Набуття навичок щодо визначення  моделі, стиля та техніки спілкування за 
співвідношенням їх зі стратегією та тактикою ділового спілкування.  

 
 Змістовий модуль 3. Управління діловими комунікаціями 

Формування системних знань та навичок щодо проведення ділових перегово-
рів у конфліктних ситуаціях економічних систем: зонування, встановлення причин 
виникнення конфліктів в процесі переговорів,визначення моделі і стилю виходу з 
конфлікту та застосування методів регулювання ризику бізнес-процесів у підприє-
мництві. 

 

 
5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 150 17 34 - 99 
Змістовий модуль 1 30 4 10 - 16 
Змістовий модуль 2   35 6 12 - 17 
Змістовий модуль 3   35 7 12  16 
Індивідуальне завдання 20    20 
Підсумковий контроль 30    30 
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6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. го-

дин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи ділової комунікації 

 
Тема 1. Загальне уявлення 
про ділову комунікацію. 
 

1.1.Предмет, мета, завдання, структура та резуль-
тати вивчення навчальної дисципліни. 
1.2.Ключові поняття теми «Комунікація» та «Ді-
лова комунікація»: етимологія; еволюція та сут-
ність.  
1.3.Значення ділових комунікацій в управлінні 
організацією. Міждисциплінарний характер кому-
нікативного знання.  
1.4. Загальні та професійні  компетентності за 
Стандартом вищої освіти України спеціальності 
073 «Менеджмент» в контексті вивчення дисци-
пліни. 

2.0 

Тема 2. Класифікація 
функцій спілкування та 
характеристика сторін 
спілкування. 

2.1.Ключове поняття теми «функції спілкування»: 
етимологія; еволюція та сутність; цілі; засоби. 
2.2. Види, типи та форми професійного спілку-
вання. 
2.3. Комунікації: внутрішнє та зовнішнє середови-
ще організації. Гендерні аспекти спілкування. 

2.0 

Змістовий модуль 2. Сучасні методи ділової комунікації 
 

Тема 3. Моделі, стилі та 
техникі спілкування. 

3.1. Ключові поняття теми: «стратегія спілку-
вання», «техніка спілкування», «моделі спілку-
вання», «стилі спілкування»: етимологія; еволю-
ція та сутність; цілі; функції; задачі. 
3.2. Закони спілкування як основа стратегії спіл-
кування.  
3.3.  Співвідношення моделей, стилів та технік зі 
стратегією та тактикою ділового спілкування. 

2.0 

Тема 4. Ефективна ко-
мунікація. 

4.1. Ключові поняття теми: «ефективність», «ефе-
ктивна комунікація»: етимологія; еволюція та 
сутність; цілі; функції; задачі. 
4.2. Норми ділового спілкування. Фактори, що 
впливають на ефективність комунікації. 
4.3. Оцінювання ефективності комунікації  за 
пріоритетами: екологічними, соціальними, еконо-
мічними.  

2.0 

Змістовий модуль 3. Управління діловими комунікаціями 

Тема 5. Форми ділової ко-
мунікації. 

5.1. Ключові поняття теми «форми ділової кому-
нікації», «ділова бесіда»: етимологія; еволюція та 
сутність; цілі дослідження; природа їх прояву; 
класифікація. 
5.2. Правила проведення: нарад та зборів; публіч-
них виступів та презентацій;  
спілкування по телефону; дискусій; брифінгів; 

2.0 
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прийому з особистих питань. 
5.3. Ділова бесіда: методи її проведення. Механізми 
впливу в процесі ділового спілкування. Слухання у 
діловій комунікації. 

Тема 6. Ділові переговори. 6.1. Ключове поняття теми «ділові перегово-
ри»:етимологія; еволюція та сутність; цілі; класи-
фікація. 
6.2. Проведення ділових переговорів: мета та умо-
ви;підготовка щодо структури та технології перего-
ворного процесу.  
6.3. Оцінка результативності та результатів діло-
вих переговорів. 

2.0 

Тема 7. Організація та про-
ведення ділових прийомів. 

7.1. Ключові поняття теми «діловий прийом», 
«етикет запрошень»:етимологія; еволюція та сут-
ність; цілі; класифікація. 
7.2. Порядок організації та проведення прийомів, 
етикет запрошень і переговорів. 
7.3. Гостева етика та етикет. Офіційні та неофі-
ційні ділові прийоми. Ділові прийоми з обслуго-
вуваним і без обслуговування.  

2.0 

Тема 8. Управління конф-
ліктами в переговорному 
процесі. 

8.1. Ключові поняття теми «конфлікт», «діловий 
конфлікт»:етимологія; еволюція та сутність; фун-
кції; класифікація. 
8.2. Управління конфліктами в переговорному 
процесі. 
8.3 Управлінські конфлікти в організації. 
Розв’язання ділових конфліктів в організації. 

3.0 

 
 
 
 

7. Теми практичних занять 
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи ділової комунікації 
 

Тема 1. Загальне уявлення 
про ділову комунікацію. 
 

Обґрунтувати необхідність комунікацій в умо-
вах бізнес-середовища. 
Визначити результати навчання за дисциплі-
ною «Ділова комунікація»  відповідно  визна-
ченим професійним  компетентностям Станда-
рту вищої освіти України спеціальності 073 
«Менеджмент». 

2.0 

Тема 2. Класифікація 
функцій спілкування та 
характеристика сторін 
спілкування. 

Визначити стратегічні цілі комунікаційного 
процесу та побудувати класифікаційну схему 
функцій спілкування щодо відповідностей ви-
значених цілей. 

4.0 

Змістовий модуль 2. Сучасні методи ділової комунікації 
 

Тема 3. Моделі, стилі та 
техніки спілкування. 

Визначити співвідношення моделей, стилів та 
технік зі стратегією та тактикою ділового спіл-

6.0 
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кування. 
Проведення ділової й організаційно - діяльної 
гри щодо проектування типової моделі ділово-
го спілкування. 
 

Тема 4. Ефективна ко-
мунікація. 

Обґрунтувати критерії екологічної, соціальної 
та економічної ефективності проведення діло-
вого спілкування. 
Визначити проектну ефективність запропоно-
ваної моделі ділового спілкування. 
Оцінити ефективність прийнятих  рішень під-
приємницької діяльності за пріоритетами: еко-
логічними, соціальними, економічними. 

4.0 

Змістовий модуль 3. Управління діловими комунікаціями 

Тема 5. Форми ділової ко-
мунікації. 

Визначити та аргументувати правила прове-
дення: нарад та зборів; публічних виступів та 
презентацій; спілкування по телефону; диску-
сій; брифінгів; прийому з особистих питань. 
Ділова бесіда: обґрунтувати методи проведення, 
визначити механізми впливу в процесі ділового 
спілкування. 

4.0 

Тема 6. Ділові переговори. Розробити  план проведення  ділових перего-
ворів з урахуванням структури ключових зміс-
тових та організаційних питань: 

 мета проведення  ділових переговорів; 
 стратегія, тактика, модель, стиль та тех-

ніки проведення  ділових переговорів; 
 технологічний план комунікаційного 

процесу з проведення  ділових перего-
ворів; 

 очікувані труднощі та результативність 
переговорів. 

6.0 

Тема 7. Організація та 
проведення ділових при-
йомів. 

Розробити  план проведення  ділових прийомів 
з урахуванням структури ключових змістових 
та організаційних питань: 

 діловий протокол: домовленість, пред-
мет та детальний план переговорів; міс-
це проведення та часові обмеження; кі-
лькісний та якісний склад учасників, їх 
зустріч та розміщення;офіційні мови 
спілкування; приміщення для прове-
дення переговорів; правила та норми 
проведення ділових зустрічей;культурні 
особливості партнерів; 

 інформаційний супровід ділових при-
йомів: сценарний план, порядок денний, 
протокол зустрічі; матеріали до обгово-
рення і підсумкові документи зустрічі; 
підготовка інформаційних матеріалів; 
моніторинг та аналіз ефективності події  

 комфорт та взаємна  довіра. 

4.0 
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Тема 8. Управління конф-
ліктами в переговорному 
процесі. 

Визначити природу, методи та етапи регулю-
вання конфліктів в процесі переговорів. 
Визначити моделі і стилі виходу з конфлікту, 
які відображають різні форми його вирішення. 
Обґрунтувати попроцесні технології врегулю-
вання конфліктів.  
Навести приклади високої ефективності засто-
сування консенсусних технологій вирішення 
конфліктів в процесі переговорів. 
Визначити стадії медіаторинга в процесі вре-
гулювання конфліктів. 
Проведення ділової й організаційно - діяльної 
гри щодо вирішення конфліктної ситуації. 
 
 

4.0 

 
8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 
Вид: розрахунково-графічна робота. 
Назва: «Проектування  моделі проведення ділових переговорів з урахуванням 

прийняття підприємницьких рішень в умовах ризику бізнес-процесів у підприєм-
ництві». 

Мета: закріплення знань з теорії та набуття навичок досягнення резуль-
тативності в процесі проведення ділових переговорів щодо доцільності прий-
няття підприємницьких рішень за можливостями  управління ступенями ризику  
бізнес-процесів у підприємництві. 

 
Структура завдання 

 
Вступ 
1. Законодавче забезпечення підприємницької діяльності в Україні та Між-

народні Стандарти у процесах управління господарськими (управлінсь-
кими) рішеннями: ISO 31000;  FERMA. 

2. Аналітичний огляд наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців 
з питань проведення ділових переговорів при прийнятті підприємниць-
ких рішень. 

3. Моделювання процесу проведення ділових переговорів щодо прийняття 
та управління підприємницькими рішеннями. 
 Висновки 

Список використаних законодавчих, інструктивних та літературних джерел. 
Додаток 

 
9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 
 Діагностика вхідного рівня знань студентів: враховуючі на те, що специфі-

чною особливістю навчальної дисципліни є її інтегративний статус в структур-
но – логічної схеми освітньої програми (інтегрує 14 навчальних дисциплін), перед-
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бачено тестування студентів на виявлення їх вхідного рівня знань та вмінь за 
основними результатами вивчення базових (попередніх) дисциплін.  

Оцінка вхідного рівня знань студентів не є складовою загальної оцінки 
результату вивчення дисципліни. 

 Поточний контроль рівня знань: усний контроль у вигляді фронтального 
опитування; вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальна пе-
ревірка виконання домашніх завдань; перевірка і оцінка рефератів по частині ле-
кційного курсу, який самостійно пророблено; індивідуальна співбесіда зі студен-
том на консультаціях; проведення навчальних конкурсів на кращого знавця пред-
мета та виконавця  навчально-дослідної роботи.  

Оцінка поточного контролю рівня знань студентів є складовою загаль-
ної оцінки результату вивчення дисципліни.    

 Рубіжний (модульний): тестування теоретичних знань студентів та ви-
конання ними індивідуальних завдань за відповідними змістовими модулями на 
платформі MOODLE.   
 Оцінка рубіжного (модульного) контролю рівня знань студентів є скла-
довою загальної оцінки результату вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль: екзамен. Екзаменаційне завдання сфокусовано на 
виявлення у студентів рівня їх здібностей аналітичного та евристичного мис-
лення у вирішенні професійних задач.  

 
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього теор. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100 30 35 - 35 
Змістовий модуль 1 15 5 5 - 5 
Змістовий модуль 2   15 5 5 - 5 
Змістовий модуль 3 20 5 10  5 
Індивідуальне за-
вдання 

20 - - - 20 

Підсумковий конт-
роль 

30 15 15 - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю** 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з лабораторних 

занять тощо) 

Розподіл 
балів* 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи ділової комунікації 15 

Практичне завдання №1 2 

Практичне завдання №2 3 

Завдання до самостійної роботи № 1 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 2. Сучасні методи ділової комунікації 15 

Практичне завдання №3 2 

Практичне завдання №4 3 

Завдання до самостійної роботи № 2 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 2 5 

Змістовий модуль 3. Управління діловими комунікаціями 20 

Практичне завдання №5 2 

Практичне завдання №6 2 

Практичне завдання №7 4 

Практичне завдання №8 2 

Завдання до самостійної роботи № 3 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 3 5 

Індивідуальне завдання ( ІЗ)  20 
Підготовка розрахункової частини 15 

Презентація та захист ІЗ 5 

Підсумковий контроль – екзамен  30 

Теоретичне питання 1 5 

Теоретичне питання 2 10 

Задача (Ситуаційна вправа) 15 
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види нав-
чальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним ви-
вченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним ви-

вченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
Методичне забезпечення 

 
1.  Соловйов О.В., Бібік Н.В., Панова О.Д. (2021)   Конспект лекцій з  навчаль-

ної дисципліни «Ділова комунікація» для студентів 1 курсу денної форми 
навчання: рівень вищої освіти - другий (магістерський); галузь знань - 07 
Управління та адміністрування; спеціальність – 073 Менеджмент; освітня 
програма – Бізнес-адміністрування (рукопис). 

2. Соловйов О.В., Бібік Н.В., Панова О.Д. (2021)   Методичні вказівки до ви-
конання самостійної та розрахунково-графічної робіт  з дисципліни «Діло-
ва комунікація» для студентів 1 курсу денної форми навчання: рівень вищої 
освіти - другий (магістерський); галузь знань - 07 Управління та адмініст-
рування; спеціальність – 073 Менеджмент; освітня програма – Бізнес-
адміністрування (рукопис). 

3.  Соловйов О.В., Бібік Н.В., Панова О.Д. (2021) Методичні вказівки до про-
ведення практичних занять  з дисципліни «Ділова комунікація»  для студе-
нтів 1 курсу денної форми навчання: рівень вищої освіти - другий (магіс-
терський); галузь знань - 07 Управління та адміністрування; спеціальність 
– 073 Менеджмент; освітня програма – Бізнес-адміністрування (рукопис). 

4.  Соловйов О.В.  (2021) Методичні вказівки до проведення ділової гри  для 
студентів 1 курсу денної форми навчання: рівень вищої освіти - другий (ма-
гістерський); галузь знань - 07 Управління та адміністрування; спеціаль-
ність – 073 Менеджмент; освітня програма – Бізнес-адміністрування (ру-
копис). 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 
Базова 

1. Абрамович С. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Абрамович, 
 М. Чікарькова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с. 
2. Авраменко О. О. Ділове спілкування : навч. посібник / О. О. Авраменко, 
 Л. В. Яковенко, В. Я. Шийка. – Іван - Франківськ, «Лілея - НВ», – 2015. – 160 с. 
URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/ pdf. 
3. Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення : навч. посібник / Н. Д. Бабич. –
Чернівці : Книги -ХХІ, 2016. – 496 с. URL: http://posek.km.ua/biblioteka/pdf. 
4. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: навч. посібник / Т. Б. Гриценко,  
С. П. Грищенко, Т. Д. Іщенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 344 с. 
URL: http://www.cul.com.ua/preview/pdf. 
5. Квіт С. М. Масові комунікації :підручник / С. М. Квіт. – Київ : Видавничий дім 
«Києво - Могилянська академія», 2018. – 352 с. URL: https://kvit.ukma.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/Mass-Communications-2018.pdf.  
6. Кизилова В. В. Теорія і практика мовленнєвої комунікації : навч. посібник /  
В. В. Кизилова. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 183 с. 
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7. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посібник /Ю. В.Косенко. 
– Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с. URL: 
https://studfile.net/preview/ pdf. 
8. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підручник / В.В.Різун – Київ:  
Видавничий центр «Просвіта» 2008. – 260 с. URL: http :// journlib. univ.kiev.ua /  
Teoriya _mas_com. рdf. 
9.Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник / О.М. Холод. – Київ: Центр 
учбової літератури, 2013. – 272 с. URL: 
https://cul.com.ua/preview/komunik_tehnol.pdf. 
10. Холод О. М. Методологія дослідження соціальних комунікацій: підручник /  
О. М. Холод – Київ: ПАІС, 2014. – 280 с. 

Додаткова 

1.Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд./ 
М.  Армстронг  Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб. : Питер, 2007. –  
832 с. 
2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник /  
Ф.С. Бацевич. – Київ : ВЦ «Академія», 2009. – 346 с. URL : http :// irbis - nbuv. gov. 
ua / ulib / item / UKR 00097361.http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/. 
3. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування / Т. Б. Гриценко: навч. посібник / 
 Київ : Центр учбової літератури, 2007. –  344 c. /[Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-5869.html.  
4. Грищенко Т. Українська мова та культура мовлення/  Т. Грищенко. – Вінниця : 
Нова книга, 2003. – 472 с. 
5. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник/  
М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – Київ : Міжнародна агенція “BeeZone”, 
2004. – 336 с. 
6. Денисюк С. Г.  Комунікологія /  С. Г. Денисюк : навч. посібник. – Вінниця : 
ВНТУ, 2015. – 102 с. URL :http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/. 
7. Жук Г. М. Терміни, професіоналізми та стійкі синтаксичні словосполучення у 
мові професійного спілкування/ Г. М. Жук. – Тернопіль : Greg, 2005. – 28 с.  
8. Яхно Т. П.  Конфліктологія та теорія переговорів / Т. П. Яхно . –  ЦУЛ, 2012. – 
168 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://culonline.com.ua/Books/Konfliktologiya_Yahno2012.pdf . 
9. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування / В. О. Михайлюк. 
– Київ : Професіонал, 2005. 
10. Пітерс, Джон Дарем. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації  / Пер. з англ. 
 А. Іщенка. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 302 с. URL: http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis. 
11. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів : практикум / Л. Г. Погиба,  
Т. О. Грибінченко, М. П. Баган. – Київ : Либідь, 2004. 
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12. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум/ О. Сербенська. – Київ : 
Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.  
13. Управление человеческими ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: 
Питер, 2002. – 1200 с. 
14.Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник /  
О. В. Яшенкова. – «Академія», 2010. – 312с. URL : https://academia -
pc.com.ua/product/219. 
15. Human resourse managanent Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoefeldt, James B. Shaw 
Houghton Mifflin Company Boston New York , 1999. – 890 p. 
16. Human resourse managanent Raimind A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, 
Patrick M. Wright Irwin McGraw-Hill , 1996. – 671 p. 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. Законодавство України /[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua. 

2.Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського /[Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. 
3. Обласна наукова бібліотека імені В. Г. Короленко, м. Харків /[Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу : https://korolenko.kharkov.com.  

4. Наукова бібліотека Харківського національного університету міського госпо-
дарства імені О.М. Бекетова /[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/. 

5. Портал Центру дистанційного навчання Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова /[Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://cdo.kname.edu.ua. 
6. Цифровий репозиторій Харківського національного університету міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова /[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://eprints.kname.edu.ua. 
7. Як написати прес-реліз? /[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://consulting-ua.com/yak-napysaty-pres-reliz/. 
8. Як написати прес-реліз? /[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://pidruchniki.com/1595021040645/dokumentoznavstvo/dovidkovoinformatsiyni_d
okumenti. 
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Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

1. Лекційна аудиторія (ауд. 318 цк) має мультимедійне обладнання.  
 

2. Спеціалізована навчальна лабораторія для проведення практичних занять 
(ауд. 420 цк)  має: сучасне обладнання та оснащено ліцензійними операцій-
ними системами та пакетами прикладного програмного забезпечення від 
Microsoft (програми «ARIS Express», «Statistica», «Onvision»); доступ до ме-
режі інтернет.  
 

3. Навчально-методичні матеріали доступні для студентів у 7 читальних залах на-
укової бібліотеки http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі ін-
формаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до мережі Інтер-
нет та локальної мережі Університету, у цифровому репозиторію 
http://eprints.kname.edu.ua, на порталі Центру дистанційного навчання 
http://cdo.kname.edu.ua 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік пере-
глянута та затверджена «Без змін». 
 

Обґрунтування підприємницьких рішень та оцінка бізнес-ризиків 
 

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, ВК П 1.1 

семестр 2 

кількість кредитів ЄКТС 5 

форма підсумкового контро-
лю 

екзамен  

мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська  

кафедра підприємництва та бізнес адміністрування 
 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський) 

галузь знань  07 Управління та адміністрування 

спеціальність   073 Менеджмент 

освітня програма  бізнес-адміністрування 

форма навчання денна  

 
 

Завідувач кафедри ___Підприємництва та бізнес – адміністрування 
 
«____»____________ 202_ року  ________________ (Димченко О.В.) 
                                                                                                                                          підпис                                               

 
 
Гарант Освітньої програми  
«____»____________ 202_ року  _______________(__Гриненко В. В._)                                                                                                                             
підпис                                               
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