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Назва дисципліни БІЗНЕС-ПРОТОКОЛ І КОМУНІКАЦІЇ 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18 – економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра менеджменту 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління та адміністрування» 

073 «Менеджмент» 

Викладачі 

дисципліни 

ЖУК Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oksana.zhuk@lnu.edu.ua;  zhyk_o@ukr.net   

https://econom.lnu.edu.ua/employee/zhuk-o-p 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації відбуваються згідно розкладу консультацій викладачів 

кафедри менеджменту, який затверджується щосеместру (економічний 

факультет, ауд. 304)  

Також можливі консультації у день проведення лекцій/практичних занять 

(за попередньою домовленістю). Крім цього можливі он-лайн консультації 

через Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/biznes-protokol-i-komunikatsiji-073; http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2968 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оволодіти основами сучасного бізнес-протоколу 

та ділових комунікацій. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних 

засад ділового протоколу, етики та етикету, ділового іміджу, організації 

ділового спілкування на різних рівнях комунікації, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для використання цих теоретичних знань у 

практиці управління. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Бізнес-протокол і комунікації» є нормативною 

дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 

«Менеджмент», яка викладається в 1-у семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни „Бізнес-протокол і 

комунікації” є формування комплексу теоретичних знань і практичних 

навичок ефективного ділового спілкування відповідно до етичних норм 

сучасного суспільства, а також розуміння функціонування етичного 

середовища бізнесу. 

Основними цілями викладання дисципліни „Бізнес-протокол і комунікації” є 

теоретична та практична підготовка студентів з питань:  

– розуміння основ етики та етикету сучасного ділового спілкування; 

– формування і підтримки іміджу сучасної ділової людини; 

– індивідуально-діалогового та командного спілкування; 

– етики та етикету телефонного спілкування; 

– організації та проведення публічних виступів та презентацій; 

– організації та проведення ділових прийомів; 

– етики та психології невербального спілкування; 
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– організації роботи у групах та командах; 

– організації та підтримки взаємовідносин з партнерами і клієнтами; 

– особливостей міжнародного ділового спілкування та етикету. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Афанасьєв І. Діловий етикет / І. Афанасьєв. – К.: Ліра-К, 2009. – 367с. 

2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. / В.П. 

Галушко. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 223с. 

3. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: навч. посібник / Ю.І. Палеха. – 

К., Кондор, 2007. – 354с. 

4. Прищак М. Етика та психологія ділових відносин: навч. посібник / 

М. Пришак, О. Лесько. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 151 с. – Режим 

доступу: 

http://pryschak.vk.vntu.edu.ua/file/d0e3b838ba81eed634a92b0c25a5281

0.PDF 

Додаткова література:  

1. Андерсон Кріс. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих 

спікерів. Пер. з англ. – К., Наш формат, 2016. - 256с. 

2. Борг Джеймс. Мистецтво говорити. Пер. з англ. – К., Фабула, 2019.  

3. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посібник / 

М. Д. Виноградський. – К.: ЦНЛ, 2010. – 360с. 

4. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. – 

Суми: Університетська книга, 2004. – 208 с. 

5. Пирсон Б. МВА в кармане: практическое руководство по развитию 

ключевых навыков управления / Б. Пирсон, Н. Томас; Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2013. – 334 с. 

6. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посібник / 

О.П. Сагайдак. – К.: Знання, 2010. – 398 с. 

7. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посібник / Л.І. 

Скібіцька. – К.: ЦУЛ, 2010. – 360с. 

8. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации. – СПб, Питер, 

2002. – 447 с. 

9. Статінова Н.П. Етика бізнесу: навч. посібник / Н.П. Статінова, С.Г. 

Радченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 280 с. 

10. Тофтул М.Г. Етика ділового спілкування: підручник / М.Г. Тофтул. 

– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 448 с. 

11. Чмут Т. Етика ділового спілкування / Т. Чмут. – К.: Знання, 2007. – 

230 с. 

12. Ягер Дж. Деловой протокол. Стратегия личного успеха / Дж. Ягер; 

Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 320 с. 

Обсяг курсу Загальний обсяг курсу – 120 годин, з них: 

ОФН: 64 години аудиторних занять (32 години лекцій, 32 години 

семінарських/практичних занять), 56  годин самостійної роботи; 

ЗФН: 24 годин аудиторних занять (16 годин лекцій, 8 годин 

семінарських/практичних занять), 96 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати:  

- суть, значення і особливості етики та етикету ділового спілкування; 

- основи сучасного ділового протоколу; 

- особливості організації та використання ділових комунікацій; 

- суть і роль невербального спілкування під час комунікацій; 

- основні методики управління часом; 

- принципи та механізми командної роботи; 



- загальні правила та особливості підготовки, оформлення і 

використання ділових документів, ділового та наукового тексту; 

- особливості міжнародного ділового спілкування та етикету, розуміти 

спеціальні (вузькосферні) види етики та етикету. 

Вміти: 

- формувати власний діловий імідж та імідж організації; 

- використовувати основні форми і методи організації сучасних ділових 

комунікацій, в т.ч. невербальних; 

- забезпечувати процес ефективної взаємодії з будь-якими контактними 

аудиторіями; 

- організовувати та проводити ділові зустрічі, переговори, конференції, 

наради, прийоми, готувати якісні публічні виступи та презентації; 

- правильно та раціонально керувати своїм часом (тайм-менеджмент); 

- грамотно готувати і оформляти документи, ділові та наукові тексти; 

- працювати у групах і командах, організовувати таку роботу, 

вирішувати можливі конфліктні ситуації. 

- спілкуватися із представниками різних ділових культур, 

використовуючи інструменти крос-культурного менеджменту.  

Ключові слова Діловий протокол, етикет, етика, ділові комунікації, діловий імідж, ділове 

спілкування, публічний виступ, презентація, тайм-менеджмент,  ділові 

документи, група, команда, конфліктна ситуація, ділові прийоми, 

міжнародний діловий етикет. 

Формат курсу Очний / заочний  

 Проведення лекцій, семінарських і практичних занять, вебінарів та 

консультацій для кращого розуміння тем. 

Теми Тема 1. Етика, етикет та протокол у діловому спілкуванні. 

Тема 2. Ділові комунікації. 

Тема 3. Культура ділових документів. 

Тема 4. Індивідуально-діалогове та колективне ділове спілкування. 

Тема 5. Техніка публічного виступу. 

Тема 6. Імідж ділової людини. 

Тема 7. Управління часом. 

Тема 8. Робота груп і команд. 

Тема 9. Організація та проведення ділових прийомів. 

Тема 10. Міжнародний протокол та етикет. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру, у письмовій формі. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ економіки 

і бізнесу, ділової української мови, та дисциплін, які паралельно вивчаються 

ними у 1-у семестрі, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

навчальної дисципліни, розуміння наукових, навчальних та інформаційних 

джерел.  

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовувати

ся під час 

викладання 

курсу 

Лекції, презентації, комплексні модульні роботи, тестування, система 

електронного навчання на платформі Moodle, вебінари, групові проекти, 

дискусії, публічні виступи, індивідуальні науково-дослідні роботи.  

 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу «Бізнес-протокол і комунікації» потребує 

використання загально вживаних програм та операційних систем, а також  



залучення до системи електронного навчання на платформі Moodle, 

Microsoft Teams, Zoom. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття: 20 % семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 20. 

- контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 20. 

- індивідуальне завдання: 10 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 10. 

- іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

   

Оцінка в балах 
Оцінка 

ECTS 
Визначення 

За національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 
Не 

достатньо 
Незадовільно 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (індивідуальне завдання, есе, вирішення ситуаційних 

завдань, формування ділових документів).  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання у 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

у письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх часових термінів, 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Вітається використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 



 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, отримані студентом на 

поточному опитуванні, тестуванні, виконанні самостійної роботи та бали 

підсумкового оцінювання. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 

в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

Перелік теоретичних питань для проведення підсумкового контролю знань: 

1. Етика як наука: основні поняття. 

2. Сутність та види етикету. Поняття ділового (бізнес) протоколу. 

3. Історія розвитку етики та етикету. 

4. Ділові комунікації: суть, структура, види. 

5. Комунікаційний процес та його елементи. 

6. Способи забезпечення ефективних ділових комунікацій. 

7. Сутність, види та значення іміджу в сучасних умовах. 

8. Імідж ділової людини. 

9. Офісний і корпоративний імідж. 

10. Поняття, види та роль публічних виступів. 

11. Підготовка до публічних виступів. 

12. Технологія публічного виступу. 

13. Особливості окремих видів публічних виступів 

14. Поняття, види і функції ділової бесіди. 

15. Підготовка і проведення ділової бесіди. 

16. Особливості підготовки та організації окремих типів ділових бесід. 

17. Підготовка і проведення переговорів. 

18. Правила підготовки ефективної презентації. 

19. Необхідність і основні методи планування особистої роботи. 

20. Особливості часу як важливого ресурсу  в управлінні. 

21. Хронометраж: суть, принципи, показники і значення. 

22. Правила раціонального використання часу. 

23. Поняття про групи, їх види, причини утворення. 

24. Процес розвитку груп та команд. 

25. Поняття про конфліктні ситуації, конфлікти, їх види та чинники. 

26. Методи розв’язання конфліктних ситуацій. 

27. Поняття про стресові ситуації та управління ними. 

28. Види та характеристики ділових прийомів. 

29. Підготовка та проведення ділових прийомів. 

30. Етика та етикет поведінки у ресторані. 

31. Види і класифікація документів. 

32. Принципи складання ділових документів. 

33. Загальні правила оформлення документів. 

34. Культура мови у ділових документах. 

35. Електронні документи. 

36. Етика та етикет спілкування у країнах Північної і Південної 

Америки. 

37. Етика та етикет спілкування у країнах Європи. 

38. Етика та етикет спілкування у країнах Азії та Сходу. 



39. Крос-культурний менеджмент у сфері ділового спілкування. 

40. Особливості ділової етики та етикету в українському суспільстві. 

 

Крім наведених вище теоретичних питань, у структуру іспиту входять 

тестові та практичні завдання (ситуації), які передбачені навчально-

методичним забезпеченням курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості наповнення та викладання курсу 

буде надано після завершення курсу. 
 

 
 

СХЕМА КУРСУ 

Тематика курсу Кількість годин 

ОФН ЗФН 

Л П С.Р. Всього Л П С.Р. Всього 

Модуль 1. Основи протоколу та ділових комунікацій 

Тема   1.   Етика, етикет 

та протокол  у діловому 

спілкуванні 

4 4 6 14 2 1 10 13 

Тема 2. Ділові комунікації 2 2 5 9 1 0,5 9 10,5 

Тема 3. Культура ділових 

документів 

4 4 6 14 2 1 10 13 

Тема 4. Індивідуально-

діалогове та колективне 

спілкування 

4 4 6 14 2 1 10 13 

Тема 5. Техніка публічного 

виступу 

2 2 5 9 1 0,5 9 10,5 

Модуль 2. Прикладні аспекти та сфери ділового спілкування 

Тема 6. Імідж ділової 

людини  

4 4 6 14 2 1 10 13 

Тема 7. Управління часом 4 4 6 14 2 1 10 13 

Тема 8 . Робота груп і 

команд 

4 4 6 14 2 1 10 13 

Тема 9. Організація та 

проведення ділових прийомів 

2 2 5 9 1 0,5 9 10,5 

Тема 10. Міжнародний 

протокол та етикет 

2 2 5 9 1 0,5 9 10,5 

Всього: 32 32 56 120 16 8 96 120 

 

 

 
 
 
 
 
 


