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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни “Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі” 

є  сукупність форм та методів комунікативного менеджменту, а також вивчення 

можливостей застосування комунікативного менеджменту у сфері фінансів та 

комерційної діяльності. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни “Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі”  - 

освоєння та закріплення студентами знань, пов’язаних із комунікативним 

менеджментом; формування системи знань і практичних навичок ефективної 

комунікації та комунікативних технологій в умовах управління фінансами та у 

бізнесі. 

Основні завдання 

Завдання дисципліни “Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі”  
полягають в усвідомленні сутності основних понять і категорій 

комунікативного менеджменту, загальних елементів процесу комунікацій; 

отриманні фундаментальних знань щодо змісту та процесів здійснення етапів 

комунікацій; розвитку і закріпленні навичок використання прийомів, способів 

та інструментів управління комунікаціями, які виправдали б себе на практиці; 

створенні методичної бази для вивчення в майбутньому спеціальних 

управлінських дисциплін, зокрема, управлінських комунікацій. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Мікроекономіка Прогнозування соціально-економічних 

процесів 

Макроекономіка Комп’ютерна графіка 

Історія української культури Аналіз господарської діяльності 

Економіка у європейській інтеграції  

Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

Компетентності  Результати навчання 
Здатність   досліджувати   тенденції та 

особливості  розвитку комунікативних 

процесів, оцінювати їх вплив на ділову 

успішність та конкурентоздатність в 

управлінні фінансами та бізнесом. 

Здатність до діагностики системи 

комунікації в підприємстві, організації. 

Здатність  до створення корпоративного та 

особистого іміджу на базі комунікації. 

Здатність здійснювати ефективні письмові та 

усні комунікації. 

Здатність організувати та провести ділову 

зустріч, переговори, ділову гостину. 

Здатність вміло використовувати мову тіла 

під час ділових контактів. 

Здатність  визначати,  обґрунтовувати  та  

брати відповідальність за професійні 

рішення. 

Здатність підтримувати належний зовнішній 

вигляд та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку на основі 

саморозвитку та самопрезентації. 

Знати та розуміти стандарти, норми та правила 

комунікації в управлінні фінансами та бізнесу. 

Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи організації та здійснення 

комунікативних контактів. 

Застосовувати відповідні методи та моделі для 

підготовки та проведення письмових та усних 

комунікацій. 

 Розуміти принципи, методи та інструменти, які 

використовуються під час підготовки ділових 

зустрічей, переговорів та гостини.  

Застосовувати сучасні технології формування 

сучасного іміджу конкурентоспроможного 

підприємства та успішного управлінця. 

Формувати і аналізувати звітність про 

здійсненні заходи у сфері комунікацій в  

управлінні фінансами та бізнесу, а також 

правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. 

Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до ділових партнерів. 

Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами комунікацій для забезпечення 

надійного партнерства в сферах фінансів та 

бізнесу. 
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Розділ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань 

07 Управління та адміністрування 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Цикл дисциплін за навчальним планом 

Вибіркова дисципліна 

Код та назва напряму підготовки: 

 

Освітній  ступінь: бакалавр 

Спеціалізація:   
071 «Облік і оподаткування»  

051 «Економіка» 

 

 

Курс:   3 

Семестр: 5 

Методи навчання: 

лекції,  практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ 

(творчі завдання), робота в бібліотеці, складання схем, 

таблиць тощо. 
 

Кількість кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Практичні 
Заліки по 

модулях 

Самостійна 

робота студента 

(СРС) 

Індивід. 

робота 

студента (ІР) 

4 120 48 32 14 2 50 22 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

3 12 1 залік 
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Розділ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Комунікації в управлінні фінансами та бізнесом: теоретичні, 

організаційні та правові засади. 

Тема 2. Комунікативний аспект спілкування. 

Тема 3. Організація письмових контактів як форми комунікації. 

Тема 4. Організація ділових зустрічей як інструмент комунікації. 

Тема 5. Підготовка та проведення ділових переговорів: інструменти, тактика, 

стратегія, психологічні аспекти. 

Тема 6. Невербальна комунікація. 

Тема 7. Гостинність як форма спілкування. 

Тема 8. Комунікації в протоколі дарування. 

Тема 9. Зовнішній вигляд як запорука успішних комунікацій. 

Тема 10. Корпоративний імідж як складна комунікативна система. 

Тема 11. Комунікативна компетентність особистості керівника. 

Тема 12. Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Комунікації в управлінні фінансами та бізнесом: 

теоретичні, організаційні та правові засади 

Поняття комунікації та її роль у системи управління. Технології та 

інструменти. Канали інформаційного забезпечення. Комунікаційний процес: 

зародження ідеї; кодування і вибір каналу; передача; декодування. 

Види комунікації та їх функції. Комунікації між організацією та її 

середовищем. Міжособисті комунікації. Формальні та неформальні 

комунікації. Письмові та усні комунікації. Контактні та опосередковані 

комунікації. Функції комунікацій. 

Перешкоди на шляху до ефективних комунікацій. Бар’єри у спілкуванні.  

Організаційне забезпечення комунікативної взаємодії в управлінні. 

Ключові функції комунікативних підрозділів. Насиченість комунікативного 

простору. 

Нормативно-правові основи комунікативної діяльності в управлінні в 

Україні: Конституція України; Цивільний кодекс України; Кримінальний 

кодекс України; Закон України «Про інформацію»; Закон України «Про 

звернення громадян». 

 

ТЕМА 2. Комунікативний аспект спілкування 

Спілкування як важлива соціально-психологічна категорія. Ключові 

аспекти та функції міжособистісного спілкування. Функції комунікації. Види 

спілкування. 

Характеристика основних стилів спілкування: рольового, 

маніпулятивного, гуманістичного. Способи маніпулювання. Стилі 

управління комунікаціями. Стилі спілкування.  
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Специфіка ділового спілкування. Етапи спілкування. Типи 

комунікабельності. Типи поведінки співрозмовників під час спілкування. 

Умови ефективного спілкування. 

Мовленнєвий етикет. Комплімент. Правила використання компліменту 

 

ТЕМА 3. Організація письмових контактів  

як форми комунікації 

Організація ділового листування. Діловий стиль. Функціональна мета 

ділового листа. Види до ділових  листів. Рекомендаційні листи.  Резолюції на 

кореспонденцію. Структура ділового листа. Вимоги до оформлення ділових 

листів. Ознаки грамотного листа. Причини, чому дописувач може не 

отримати відповідь на свій діловий лист. Мова і тон ділового листування. 

Слабкі та сильні сторони ділових  письмових контактів. 

Структура ділового плану. Особливості підготовки ділових пропозицій. 

Види оферт: тверда, вільна. Формати ділових пропозицій. 

Випадки написання коротких листів та заміток. 

Функції візиток. Історія виникнення. Види та вимоги до оформлення 

візиток. Правила використання візиток.  Основні принципи користування 

візитками.  

 

ТЕМА 4. Організація ділових зустрічей як інструмент комунікації 

Ділові зустрічі: мета, функції, протокол підготовки. Візит ввічливості. 

Вибір місця і часу проведення ділової зустрічі. Порядок ведення ділової 

зустрічі. Правила поведінки. Стилі поведінки при слуханні. Стереотипи 

поведінки. Морально-психологічна підготовка.  

Ознаки ділової ієрархії. Віденська конвенція.  

Програма ділової зустрічі: загальна і особиста, офіційна та неофіційна. 

Структура звіту про проведену ділову зустріч, вимоги до оформлення. 

Етика телефонних розмов: структура та тривалість телефонної розмови, 

вимог до змісту та тривалості розмови. Рекомендовані для вживання 

словосполучення. Телефонні конференції: вимоги до організації та 

проведення. 

Організація прийому відвідувачів: суть, вимоги до підготовки та 

проведення, правила поведінки. 

 

ТЕМА 5. Підготовка та проведення ділових переговорів: інструменти, 

тактика, стратегія, психологічні аспекти 

Суть ділових переговорів. Категорії. Стилі переговорів: борці джунглів, 

диктатори, «мама або тато», тіні, втішувачі, «разом виграємо». Інструменти 

переговорів: плани, плани на випадок, можливості, заміни. 

Структура та фази переговорів. Аналіз результатів переговорів.  

Вибір тактики під час ділових переговорів. Тактичні прийоми: 

пакетування, вихід або «відхилення від боротьби», завищення вимог, 

висунення вимог в останню хвилину. Некоректні тактичні прийоми. 
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Методи ведення переговорів: м’який, жорсткий, принциповий. Вимоги 

творчого підходу до вирішення проблеми. Мозковий штурм. Психологічні 

аспекти ведення переговорів.  

 

ТЕМА 6. Невербальна комунікація 

Розташування співрозмовників під час ділових контактів. Зони 

спілкування ділової людини. Варіанти розташування за столом ділових 

зустрічей та переговорів.  

Жести ділової людини та їх трактування. Основні правила невербаліки. 

Вимоги до постави. 

Голос, промови, доповіді. Основні рекомендації щодо підготовки 

публічної доповіді. Інші аспекти невербального спілкування: вітання, у ліфті, 

підслуховування. 

 

ТЕМА 7. Гостинність як форма спілкування  
Види ділової гостини. Організація та проведення прийомів з 

розсаджуванням. Правила виголошення тосту. 

Організація ділового сніданку, обіду, вечері: час, тривалість, питання для 

обговорення, вимоги меню. Запрошення на ділову гостину. Коктейль 

фуршет: суть, основна мета, правила проведення. 

Шведський стіл (буфетний обід), «Бокал шампанського («Бокал вина»), 

Журфікс. 

Ситуації під час гостини, основні правила доброї поведінки за столом. 

 

ТЕМА 8. Комунікації в протоколі дарування 

Діловий подарунок: класифікація, вимоги до змісту подарунку, правила 

протоколу дарування. 

Ділові дарунки та закон. Невідповідні подарунки. 

Як давати та приймати подарунки.  

 

ТЕМА 9. Зовнішній вигляд як запорука успішних комунікацій 

Стилі ділового гардеробу. Охайність та консерватизм. Вимоги до 

зовнішнього вигляду чоловіка та жінки. Важливість ділових аксесуарів.  

Гардероб спортивного відпочинку для чоловіків та жінок: суть, основі 

вимоги та правила використання. 

Охайність і консерватизм. Підбір гардеробу та його кольору до виду 

ділової зустрічі чи гостини. 

 

ТЕМА 10. Корпоративний імідж як складна комунікативна структура 

Складові корпоративного іміджу. Чинники формування позитивного 

корпоративного іміджу. Тири корпоративного іміджу. Структура іміджу 

організації. Компоненти корпоративного іміджу. Ознаки корпоративного 

іміджу. 

Функції корпоративного іміджу: інформативна; комерційна; захисна; 

ресурсна; репутаційна; комфортизація відносин; психотерапевтична; між 

особова адаптація; подолання вікових рубежів; організація уваги; 
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затінювання негативних особових характеристик; висвітлення кращих 

особово-ділових якостей працівників організації. Завдання іміджу організації. 

Етапи формування іміджу. Методика формування корпоративного 

іміджу. Підходи до управління корпоративним іміджем. Складові іміджу 

керівника. Якості лідера. 

Рекомендації з формування позитивного корпоративного іміджу. 

Фірмовий стиль. 

Оцінка корпоративного іміджу. Критерії оцінки іміджу організації. 

Ознаки успішного корпоративного іміджу. 

   

ТЕМА 11. Комунікативна компетентність особистості керівника 

Комунікативний потенціал особистості. Когнітивний дисонанс. 

Соціальна та професійна компетентність. Пропріум. 

  Поняття доброзичливості менеджера. Добродійник, доброзичливість, 

доброчинність. 

Формування довір’я управлінця. Джерела формування й зміцнення 

відносин довіри в організації. Передумови формування довіри працівників до 

керівників. 

Функціональні обов’язки менеджера з комунікацій. Менеджер паблік 

рілейшнз. Рекламіст. Прес-секретар. Спічрайтер. Спіндоктор.Іміджмейкер. 

Парламентер. Кризисник. Лобіст. Спеціаліст з чуток. 

 

ТЕМА 12. Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій 

Конфлікт.  Динаміка конфлікту. Види конфліктів. Тактики розв’язання 

конфлікту. 

Функції та типологія конфліктів. Стилі поведінки під час розв’язання 

конфліктів: конкуренції; ухилення; пристосування; співпраці; компромісу. 

Комунікаційне управління конфліктом. Кодекс поведінки при конфлікті. 

Помилки конфліктуючої людини. ТАБУ в конфліктній ситуації. Правила 

субординації. Методи коректування думок, почуттів і настроїв суб’єктів 

конфліктної взаємодії. Техніки емоційного контролю. 

Стимулювання і регулювання конфлікту. Процес вирішення конфлікту. 

Способи прийняття рішень у процесі управління конфліктами. 

 

 

Розділ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

5.1. Основна 

1. Боковець В.В.Організація праці менеджера: навч. посібник / Боковець 

В.В., Медецька С.П., Цаль І.І. В.: ВФЕУ, 2013. - 362 с. 

2. Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого 

самоврядування: сутність, виклики, перспективи [Текст] : матеріали 

Всеукр. круглого столу (Київ, 15 квіт. 2015 р.) : [наук. вид.] / за заг. ред. В. 

А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів, Каф. 

парламентаризму та політ. Менеджменту. — Харків : Фактор, 2015. — 88 

с. 
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впродовж життя: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Баюка М.І., Гаман 

Т.В. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. — 186 с. 



12 

 

22. Почепцов Г. Г. Теорія комунікацій / Г. Г. Почепцов. - К. : Київський 

університет, 1999. - 238 с. 

23. Снітинський В. В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посіб. 

/ В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух. – Львів : Магнолія 

2006, 2014. – 288 с. – (Вища освіта в Україні). 

24. Химиця Н.О. Ділова комунікація: навчальний посібник / Н.О. Химиця, 
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4.  Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. 

Стефаника. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/. 
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6. http://sips.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Державної служби 

інтелектуальної власності. 
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http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://sips.gov.ua/
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Розділ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  
 

№ розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми,  

змістового модуля 

Кількість годин 

за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому 

числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
 

С
Р

С
/ 

ІН
Д

З
 

а
у

д
и

т
о

р
н

і 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

Тема 1. Комунікації в управлінні 

фінансами та бізнесом: 

теоретичні, організаційні та 

правові засади 

10 6 4 2 2 

- 

Тема 2. Комунікативний аспект 

спілкування 
8 4 4 2 2 

- 

Тема 3. Організація письмових контактів 

як форми комунікації 
7 4 3 2 1 

- 

Тема 4. Організація ділових зустрічей як 

інструмент комунікації 
13 4/4 5 2 1 

- 

Тема 5. Підготовка та проведення ділових 

переговорів: інструменти, 

тактика, стратегія, психологічні 

аспекти 

12 4/4 5 2 1 

- 

Тема 6. Невербальна комунікація 13 4/4 5 2 1 - 

Тема 7. Гостинність як форма 

спілкування 

9 4/2 3 2 1 
- 

Тема 8. Комунікації в протоколі 

дарування 

9 4/2 3 2 1 
- 

Тема 9. Зовнішній вигляд як запорука 

успішних комунікацій 
9 4/2 3 2 1 

- 

Тема 10. Корпоративний імідж як складна 

комунікативна система 
11 4/2 5 4 1 

 

Тема 11. Комунікативна компетентність 

особистості керівника 
9 4/2 3 4 1 

 

Тема 12. Конфлікт. Зони комфорту. Типи 

поведінкових реакцій. 
11 4 7 6 1 

 

 Заліковий модуль 2 - 2 - - 2 

 ІНДЗ - 22 - - - - 

Разом годин 

 

120 50/22 48 32 14 2 
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Розділ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ  

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять  
 

 

№
 

за
н

я
тт

я  

Тема лекційного заняття 
К-сть 

год. 

1. Комунікації в управлінні фінансами та бізнесом: теоретичні, 

організаційні та правові засади 
2 

2. Комунікативний аспект спілкування 2 

3. Організація письмових контактів як форми комунікації 2 

4. Організація ділових зустрічей як інструмент комунікації 2 

5. Підготовка та проведення ділових переговорів: інструменти, 

тактика, стратегія, психологічні аспекти 
2 

6. Невербальна комунікація 2 

7.  Гостинність як форма спілкування 2 

8. Комунікації в протоколі дарування 2 

9. Зовнішній вигляд як запорука успішних комунікацій 2 

10. Корпоративний імідж як складна комунікативна система 2 

11. Корпоративний імідж як складна комунікативна система 2 

12. Комунікативна компетентність особистості керівника 2 

13. Комунікативна компетентність особистості керівника 2 

12. Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій. 2 

13. Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій. 2 

14. Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій. 2 

                             РАЗОМ ГОДИН 48 
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7.2. Календарно-тематичний план практичних занять,  

заліків по модулях 
 

№
 

за
н

я
тт

я 
Тема практичного заняття. 

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

К-сть 

годин 

1. Комунікації в управлінні фінансами та бізнесом: теоретичні, 

організаційні та правові засади 

2 

2. Комунікативний аспект спілкування 2 

3. Організація письмових контактів як форми комунікації. 

Організація ділових зустрічей як інструмент комунікації 

2 

4. Підготовка та проведення ділових переговорів: інструменти, 

тактика, стратегія, психологічні аспекти 

Невербальна комунікація 

2 

5. Гостинність як форма спілкування  

Комунікації в протоколі дарування 

2 

6. Зовнішній вигляд як запорука успішних комунікацій 

Корпоративний імідж як складна комунікативна система 

2 

7. Комунікативна компетентність особистості керівника. 

Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій. 

2 

 Разом практичних занять 

 
14 

9. Заліки по модулях (ЗМ) 2 

 РАЗОМ ГОДИН 16 

 

 

7.3. Графік консультацій 
 

№  

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

К-сть 

годин 

1. Консультації по темах навчальної дисципліни 2 

2. Консультації щодо підготовки до залікового модуля 2 

                                РАЗОМ ГОДИН 4 

 

 

Розділ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Поняття комунікації та її роль у системи управління.  

2. Комунікаційний процес. 

3. Види комунікації та їх функції. 

4. Перешкоди на шляху до ефективних комунікацій. 

5. Організаційне забезпечення комунікативної взаємодії в управлінні. 

6. Нормативно-правові основи комунікативної діяльності в управлінні в 

Україні. 

7. Спілкування як важлива соціально-психологічна категорія. 
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8. Характеристика основних стилів спілкування. 

9. Специфіка ділового спілкування. 

10. Мовленнєвий етикет. 

11. Організація ділового листування. 

12. Ділові плани і пропозиції: суть, зміст, вимоги до оформлення. 

13. Короткі листи і замітки, оформлення візиток. 

14. Організація ділових зустрічей. Ділова ієрархія. 

15. Програма і звіт ділових зустрічей: суть, вимоги до оформлення. 

16. Телефонні розмови. Телефонні конференції. 

17. Організація прийому відвідувачів. 

18. Суть переговорів, основні категорії та принципи їх організації. 

19. Стилі переговорів. 

20. Інструменти переговорів. 

21. Організація переговорів. 

22. Структура переговорів. 

23. Тактика переговорів. 

24. Методи ведення переговорів. 

25. Психологічні аспекти ведення ділових переговорів. 

26. Особливості міжнародних переговорів. 

27. Контракти: основний зміст та вимоги до оформлення. 

28. Розташування співрозмовників під час ділових контактів. 

29. Основні засади невербального спілкування. 

30. Голос, промови, доповіді. 

31. Інші аспекти невербального спілкування. 

32. Мета ділової гостини, види дипломатичних прийомів. 

33. Організація і проведення прийомів з розсаджуванням. 

34. Підготовка та проведення ділового сніданку, обіду, вечері. 

35. Інші види офіційних і неофіційних прийомів. 

36. Непередбачені ситуації за столом. 

37. Основні правила доброї поведінки за столом. 

38. Значення та класифікація ділових подарунків 

39. Дарунки і закон 

40. Мистецтво дарування 

41. Вибір ділового гардеробу. 

42. Важливість дрібних деталей, підбір аксесуарів. 

43. Гардероб спортивного відпочинку. 

44. Охайність і консерватизм зовнішнього вигляду, гармонія кольорів. 

45. Корпоративний імідж: суть, основні характеристики, складові. 

46. Функції та завдання корпоративного іміджу. 

47. Основні етапи формування іміджу компанії. 

48. Рекомендації з формування позитивного корпоративного іміджу.  

49. Оцінка корпоративного іміджу. 

50. Комунікативна компетентність особистості керівника: суть, значення, 

особливості. 

51. Поняття доброзичливості менеджера. 

52. Формування довір’я управлінця. 
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53. Функціональні обов’язки менеджера з комунікацій. 

54. Конфлікт. Структура конфлікту. 

55. Динаміка конфлікту. 

56. Функції та типологія конфліктів. 

57. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів. 

58. Комунікаційне управління конфліктом. 

 

 

Розділ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Основним нормативним документом, що визначає оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та 

оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими 

наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). 

Відповідно до Положення система оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів враховує такі види занять як лекційні, 

семінарські/практичні заняття, виконання самостійної роботи і 

індивідуальної роботи (ІР), а також модульної контрольної роботи: 

 поточний контроль знань та компетентностей студентів, який 

включає оцінку роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи 

(лекції,  практичні заняття), оцінку роботи студентів за самостійну та 

індивідуальну науково-дослідну роботу (максимальна кількість балів - 

50);  

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у 

вигляді семестрового заліку, який проводиться відповідно до графіку 

навчального процесу. Підсумковий залік охоплює програму 

дисципліни і передбачає визначення рівня знань та ступеня 

опанування студентами компетентностей. 

Результат семестрового заліку оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 100 балів.  

9.1 Таблиця оцінювання знань та компетенцій студентів 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька 

видів письмових робіт (есе, індивідуальні завдання). Перескладання (модулів, 

Поточний контроль Модульна 

контрольна 

робота, 

бали 

РАЗОМ, 

бали 

Семінари/практичні, бали 

СРС, 

бали 

ІНДЗ, 

бали 

РАЗОМ 

бали 

Т
ем

а 
1

 

Т
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а 
2

 

Т
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а 
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а 
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контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наявності поважних 

причин (наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та підсумкового модулю (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів) заборонені. Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

термінів, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Уся література, яка  надається викладачем виключно в освітніх цілях є 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

9.2. Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт та  

критерії оцінювання 

 

Кількість балів 

  1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях  

Критерії оцінювання Від 0 до 5 балів 

 практична робота виконана у зазначений термін (за 

розкладом), у повному обсязі, без помилок і зарахована 

5 

 практична робота виконана у зазначений термін (за 

розкладом), у повному обсязі, зарахована, але має незначні 

зауваження 

4 

 практична робота виконана у неповному обсязі, та (або) 

при наявності значних помилок, і зарахована при умові її 

доопрацювання, та (або) повторне виконання не 

зарахованої практичної роботи 

3 

 

 практична робота виконана з порушенням терміну без 

поважних причин не повному обсязі та має декілька 

незначних зауважень 

2 

 практична робота виконана з порушенням терміну без 

поважних причин не повному обсязі та має значну кількість 

суттєвих зауважень 

1 

 практична робота не виконана, або не зарахована 0 

  2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів 

України, міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове 

посилання на них під час розкриття питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань 

категорій та законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

5 
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матеріалів останніх подій в дипломатичній сфері в країні та 

за її межами; 

 використання матеріалів періодичної преси; 

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань 

практичного заняття; 

 проведений опис об’єктів; 

 використані матеріали з практики роботи діючих 

підприємств 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не 

зроблено розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони  

потрібні для вичерпного розкриття питання) 

4 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не 

зроблено розкриття трьох і більше з пунктів, указаних вище 

(якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали 

періодичної преси; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на 

практичному занятті; 

3 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на 

семінарському/практичному занятті; 

2-1 

 самостійна робота не виконана 0 

3.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 10 балів 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

опрацювання додаткових джерел літератури,  використання 

практичних матеріалів, виступ перед групою 
10 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

опрацювання додаткових джерел літератури,  використання 

практичних матеріалів 
9-8 

▪ робота суто компілятивного рівня 7-6 

▪ робота подана невчасно, не відповідає означеним вимогам, 

зміст роботи не відповідає обраній темі дослідження 
5-1 

▪ не виконано 0 

4.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання Від 0 до 50 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором 

відповіді – тестові завдання (10): завдання з вибором 

відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь.  

1 бал 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою 

відповіддю (4): завдання з короткою відповіддю вважається 

виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, 

посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

5 бали 

3. Третій рівень (завдання 3) – практичні завдання з 

повним розв’язком і поясненням одержаних відповідей (2): 

в завданнях потрібно записати послідовні та логічні дії всіх 

рішень і зробити обґрунтовані висновки. Якщо потрібно, то 

проілюструвати розв’язання завдання схемами, графіками 

10 бали 
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9.3. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 4 
дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 3 
задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 незадовільно (без 

права перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою 

відображається у  відомості обліку успішності та іншої академічної 

документації. 
 

 

Розділ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  

Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни „Комунікації в управлінні фінансами та 

бізнесі” включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програму навчальної дисципліни; 

 робочу програму навчальної дисципліни; 

 плани практичних занять та методичні рекомендації з їх проведення;  

 завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи; 

 завдання та методичні матеріали до виконання індивідуальної 

науково-дослідної роботи (ІНДЗ);  

 завдання для проведення модульного контролю; 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 опорний конспект лекцій. 
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Розділ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції - направлені на розвиток логічного мислення 

студентів. Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими 

моментами. Студентам під час лекцій роздається друкований матеріал, 

виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. Під час читання 

лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. 

Студенти здійснюють коментарі самостійно або за участю викладача. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх відбір. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань тощо. 

Дискусії - передбачають обмін думками і поглядами учасників з 

приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів. 

Робота в малих групах - дає змогу структурувати практичні заняття за 

формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі 

за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду 

спілкування. 

 Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого 

сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності: 

▪ Законодавчі матеріали та коментарі до них; 

▪ Навчально-методичні матеріали;  

▪ Структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал; 

▪ Періодичні видання: «Актуальні проблеми економіки», «Економіка 

України», «Регіональна економіка», «Сталий розвиток економіки» 

 

Розділ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни 

www.president.gov.ua – офіційний 

сайт Президента України 

www.rada.gov.ua – офіційний сайт 

Верховної Ради України 

www.kmu.gov.ua – офіційний сайт 

Кабінету міністрів України 

www.minjust.gov.ua – Офіційний 

сайт Міністерства Юстиції 

України 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Практикум для проведення практичних 

занять 

▪ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

▪ Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни  

 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/

