
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра німецької філології 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                       Голова  

                                                                                                                Вченої ради факультету                                       

                                                                                         іноземних мов 

 

___________________________ 

“”2019 р. 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Стратегії і тактики бізнес-комунікації 

галузі  знань ____03______Гуманітарні науки_____________ 
(шифр і назва галузі  знань) 

 

для спеціальності ___035 Філологія____ 
(шифр і назва спеціальності ) 

спеціалізації _035043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

                                                                 перша німецька 
(шифр і назва спеціалізації) 

Освітня програма:    Німецька та англійська мови  і літератури  
 

 

                                     факультету _____іноземних мов_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019 



Стратегії і тактики бізнес-комунікації. Робоча програма навчальної дисципліни для 

студентів спеціальності 035 Філологія для спеціалізації «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша- німецька» за освітньою програмою «Німецька та англійська 

мови і літератури»,Львів: ЛНУ, 2017.-  с.12 

 

 

Розробник: Котовські Г.Ф., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології  

                      

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри німецької філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Протокол №  від.  “ ” вересня 2019 р. 

 

              Завідувач кафедри німецької філології 

 

                                                                _______________________ (проф. Максимчук Б. В.) 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

“  ” вересня 2019 р  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©__________, 20__ 

© __________, 20__  



 

1.  Опис навчальної дисципліни 

“ Стратегії і тактики бізнес-комунікації ” 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
 

вибіркова дисципліна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

035 Філологія  
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціалізація 

035043«Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

перша – німецька 

1  

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,1 

Освітній рівень: 

магістр 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

3.  
 Курс "Стратегії і тактики бізнес-комунікації" є вибірковою дисципліною у програмі 

підготовки магістрів з німецької філології. У програмі подано основні характеристики 

бізнес-комунікації німецькою мовою, соціально-психологічні основи ділового спілкування. 

Програма охоплює стилістичні параметри офіційно-ділових текстів німецькою мовою, 

звороти та кліше німецької мови відповідно до стандартів ділового стилю. 
 

 

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів із специфікою та загальними 

закономірностями бізнес-комунікації, звернути увагу на аспекти міжкультурного ділового 

спілкування, навчити використовувати звороти та кліше німецької мови відповідно до 

стандартів ділового спілкування.  

 

Завдання дисципліни: 

 

• ознайомити студентів із національно-культурною специфікою бізнес-комунікації; 

• сформувати навички  здійснення бізнес-спілкування німецькою мовою у різних формах; 

• розвивати навички ділового спілкування німецькою мовою. 

 

 



 

Після вивчення курсу студенти повинні  

 

• знати: основні характеристики бізнес-комунікації, соціально-психологічні основи 

ділового спілкування, специфіку телефонних ділових розмов, письмові форми бізнес-

спілкування, організаційно-правові форми підприємництва, національно-культурну 

специфіку бізнес-спілкування та комунікативні табу, стилістичні параметри 

офіційно-ділових текстів німецькою мовою. 

• вміти: визначати стратегію бізнес-комунікації із використанням відповідних тактик, 

використовувати звороти та кліше німецької мови відповідно до стандартів ділового 

стилю, вести ділові розмови по телефону, здійснювати презентації, подавати у 

письмовій формі запити та звернення за довідками, використовувати національні 

традиції та звичаї у бізнес-комунікації.  

 

. 

 

Передумови засвоєння курсу: ця філологічна дисципліна спирається на низку 

дисциплін з практики та теорії сучасної німецької мови, а саме ділову німецьку,  

лексикологію, стилістику, лінгвокраїнознавство, на знання нормативної граматики. 

 

Принципи організації навчального матеріалу. При поданні навчального матеріалу 

наголошується на особливості бізнес-комунікації, на стилістичні параметри ділового 

спілкування, його національно-культурну специфіку. 

 

 

Від студентів вимагається: 

1. Ведення тематичного словника. 

2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається самостійно 

(конспект, тези, план, таблиця, схема, висновки тощо).  

Згідно з навчальним планом факультету іноземних мов вивчення курсу 

завершується складанням заліку. 

Загальний обсяг курсу «Теорії перекладу» становить 90 години, з них 32 години - 

лекційні і  практичні, 58 годин відведено на самостійну роботу слухачів. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Блок змістових модулів: Стандарти і специфіка бізнес-комунікації.  

Змістовий модуль 1.Підприємницька діяльність. Основні характеристики ділового 

спілкування. 

Тема 1. Правові форми німецьких підприємств. Структура підприємства, основні підрозділи 

та їх функції. Комунікативний процес на підприємстві. Способи досягнення ефективності 

комунікації. 

Тема 2. Форми і види бізнес-комунікації у сфері маркетингу. Дослідження ринку. 

Тема 3. Ділова бесіда та організація ділових переговорів. Стратегія і тактика ведення ділових 

переговорів. 

Тема 4. Специфіка ведення телефонних розмов із діловим партнером.  

Тема 5.Письмові форми бізнес-спілкування. Стиль, мета, оформлення ділових листів. Ділове 

спілкування через Інтернет.  

 

Змістовий модуль 2.  Вербальні і невербальні засоби бізнес-комунікації. 

Тема 6. Офіційно-діловий стиль мови. Типи висловлень. 

Тема 7. Створення позитивного іміджу підприємства. Підготовка і проведення презентацій.  

Тема 8. Діловий етикет. Його практичне значення. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  Підприємницька діяльність. Основні характеристики 

ділового спілкування. 

Тема 1. Правові 

форми німецьких 

підприємств. 

Структура 

підприємства, 

основні підрозділи та 

їх функції. 

Комунікативний 

процес на 

підприємстві.  

 2 

 

 

2 

 

 

  7       

Тема 2. Форми і види 

бізнес-комунікації у 

сфері маркетингу. 

 2 

 

2 

 

  7       



Дослідження ринку. 

Тема 3. Ділова бесіда 

та організація 

ділових переговорів. 

Стратегія і тактика 

ведення ділових 

переговорів. 

 2 

 

2 

 

  7       

Тема 4. Специфіка 

ведення телефонних 

розмов із діловим 

партнером. 

 2 

 

2 

 

  7       

Тема 5. Письмові 

форми бізнес-

спілкування. Стиль, 

мета, оформлення 

ділових листів. 

Ділове спілкування 

через Інтернет. 

 2 

 

 

2 

 

 

  7       

Змістовий модуль 2.  Вербальні і невербальні засоби бізнес-комунікації. 

Тема 6. . Офіційно-

діловий стиль мови. 

Типи висловлень. 

 2 

 

2 

 

  8       

Тема 7. Створення 

позитивного іміджу 

підприємства. 

Підготовка і 

проведення 

презентацій.. 

 2 2   8       

Тема 8. Діловий 

етикет. Його 

практичне значення 

 2 

 

2 

 

  7       

Усього годин 90 16 16   58       

 

5. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Правові форми німецьких підприємств. Структура підприємства, 

основні підрозділи та їх функції. Комунікативний процес на 

підприємстві. Способи досягнення ефективності комунікації. 

 

2 

2 Форми і види бізнес-комунікації у сфері маркетингу. Дослідження 

ринку. 

2 

3 Ділова бесіда та організація ділових переговорів. Стратегія і 

тактика ведення ділових переговорів. 

2 

4 Специфіка ведення телефонних розмов із діловим партнером. 2 

5 Письмові форми бізнес-спілкування. Стиль, мета, оформлення 

ділових листів. Ділове спілкування через Інтернет. 

2 

6 Офіційно-діловий стиль мови. Типи висловлень. 2 

7. Створення позитивного іміджу підприємства. Підготовка і 

проведення презентацій.. 

2 

8. Діловий етикет. Його практичне значення 2 



 

                                                                                                              

                                                                                                              

6. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми  

 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Правові форми німецьких підприємств. Структура 

підприємства, основні підрозділи та їх функції. Комунікативний 

процес на підприємстві.  
7 

2 Тема 2. Форми і види бізнес-комунікації у сфері маркетингу. 

Дослідження ринку. 
7 

3 Тема 3. Ділова бесіда та організація ділових переговорів. 

Стратегія і тактика ведення ділових переговорів. 
7 

4 Тема 4. Специфіка ведення телефонних розмов із діловим 

партнером. 
7 

5 Тема 5. Письмові форми бізнес-спілкування. Стиль, мета, 

оформлення ділових листів. Ділове спілкування через Інтернет. 
7 

6 Тема 6. . Офіційно-діловий стиль мови. Типи висловлень. 8 

7 Тема 8. Створення позитивного іміджу підприємства. Підготовка і 

проведення презентацій.. 
8 

8 Тема 9. Діловий етикет. Його практичне значення 7 

 

 

Зміст СРС з дисципліни складається з таких видів роботи: 

− виконання завдань і вправ у позааудиторний час; 

− підготовка до обговорення окремих питань; 

− підготовка доповідей і рефератів німецькою мовою; 

− самостійне вивчення окремих питань з тем курсу; 

− вивчення рекомендованої літератури німецькою мовою. 

  



7. Методи контролю 
 

Методи контролю пов’язані з принципами та цілями навчання, визначаються метою 

навчання і зумовлюють способи та форми контролю. 

Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної методичної 

підготовки майбутніх вчителів та викладачів іноземної мови   є виявлення рівня засвоєння 

студентами теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті 

знання для  вирішення практичних завдань. 

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу система контролю з 

дисципліни «Стратегії і тактики бізнес-комунікації» для студентів рівня вищої освіти 

«магістр» охоплює поточний модульний контроль (модуль1, модуль 2) та підсумковий  

контроль (залік) . 

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентіву формі заліку враховує  

результати аудиторної роботи, самостійної роботи та 2 модульних (контрольних)  робіт, 

які містять завдання до лекційного курсу, практичних занять та тем для самостійного 

опрацювання. 

Розподіл балів 

Аудиторна робота Самостійна робота 2 модульні 

(контрольні) роботи 

Сума балів 

20 20 60 100 

 

Критерії оцінювання 

1. Оцінювання аудиторної роботи (0 – 20 балів) студентів враховуєуспішність 

опрацювання теоретичних питань і  базової та допоміжної літератури до змістових 

модулів лекційного курсу, якість виконання  практичних завдань до змістових модулів 

навчальної дисципліни. 

2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-20)  враховує якість та обсяг опрацювання 

теоретичних питань та практичних завдань до окремих тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни. 

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

20- 18 відмінна 100 - 90 

17 -16 дуже добра   89 - 81 

16 - 15 добра   80 - 71 

14 - 13 задовільна   70 - 61 

12 - 11 достатня   60 - 51 

10  -0 незадовільна   50 і менше  

 

 

3. Оцінювання письмових модульних робіт (0-60 балів) враховує рівень сформованості 

знань та вмінь на проміжних етапах вивчення навчальної дисципліни. 



 

 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Eismann Volker. Wirtschaftskommunikation. Berlin-München-Wien-Zürich-New York: 

Langescheidt, 2000. 

2. Fearns Aannaliese. Kommunikation in der Wirtschaft. München: Goethe-Institut, 2009. 

3. Hering Axel, Matussek Magdalena. Geschäftskommunikation. Schreiben und 

Telefonieren. Max Hueber  Verlag, 2000. 

4. Buscha Anton. Geschäftskommunikation.Verhandlungssprache. Max Hueber  Verlag, 

2000 

5. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Training zum Test WiDaF. Berlin-München-Wien-

Zürich-New York: Langescheidt, 2008. 

Додаткова: 

6. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 1998. 

7. Duden, Grammatik der deutschen Sprache, 1998. 

8. Duden, Richtiges und gutes Deutsch, 1996. 

9. Duden, Satz-und Korrekturanweisungen, 1996. 

Інтернетресурси: 

10. https://www.facebook.com/events/1305567392812155/ 

11. http://stud.com.ua/21781/menedzhment/antikrizove_upravlinnya 
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