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Група 33 

 

ПЛАН УРОКУ № 11 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 4. КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ  

Тема уроку: Теоретичні основи комунікації в бізнесі. 

Мета: сприяти формуванню знань про комунікації; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних продуктів. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професій регіону. 

 

3. Вивчення нового матеріалу 

Головна причина через яку у людей не виходить зробити кар'єру - погана 

взаємодія зі своїми колегами, невміння спілкуватися з людьми. Спілкуйтеся з 

людьми звичайним для них мовою, будьте на їхньому боці. Говоріть відкрито і 

просто, але й вмійте вислухати людей, заглиблюйтеся в їхні проблеми і 

допомагайте їх вирішити. Лідо Ентоні «Лі» Якокка американський менеджер, 

автор кількох автобіографічних бестселерів. Був президентом компанії Ford та 

головою правління корпорації Chrysler. 

Комунікологія та комунікативістика як нові міждисциплінарні наукові 

напрями Наприклад, Фелікс Шарков вважає, що комунікативістика - науковий 

напрямок комунікології, що вивчає зародження і функціонування інформаційно-

комунікаційних систем, способи здійснення комунікацій цих систем із зовнішнім 

суспільним середовищем, а також теоретичні засади та практичні аспекти 

соціальної взаємодії в різних мережах комунікації (включаючи електронні 

мережеві спільноти). Поняття «комунікативістика» має сенс використовувати для 

позначення всього комплексу наукових дисциплін і практичних додатків, що 

описують, пояснюють і розробляють методичне забезпечення для комунікативної 

діяльності людини і соціальних систем. Комунікація - від лат. «communicatio» - 

що означає повідомлення, передача і від «communicare» - робити спільним, 

розмовляти, пов'язувати, повідомляти, передавати - наукова дисципліна (відома 

також як теорія комунікації, наука про комунікації, комунікаційна наука і навіть - 

комунікологія (В. П. Яковлєв), комуникативістика або комунікатика, а в західно-

європейському та американському найменуваннях - communication studies, або 

просто- communications), а також метадискурс (Р. Крейг), процесу (соціальному) 

«комунікації/взаємодії/інтеракції», що розуміється як першооснови для будь-яких 

процесів життя людини і суспільства, а також сам цей процес і його результати. 

Можна констатувати, що в дослідженнях комунікації поряд з абстрактними, 

теоретичними уявленнями, досить сильно дистанційними від конкретної 

дійсності, викристалізувалися знання, які безпосередньо сфокусовані на вивченні 

та вирішенні практичних колізій комунікаційного поведінки.  
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Питання для контролю: 

1. Перелічіть напрямки вивчення комунікацій 
2. Опишіть, як в вашій професії допоможуть комунікації 

 

 

 
 

ПЛАН УРОКУ № 12 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 4. КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ  

Тема уроку: Комунікативна природа бізнесу. 

Мета: сприяти формуванню знань про комунікації; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних продуктів. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професій регіону. 

4. Вивчення нового матеріалу 

 

Сутність комунікацій в бізнесі Комунікація - це процес обміну 

інформацією, її змістом між двома і більше людьми (співробітниками). 

Тобто, Комунікація - специфічний обмін інформацією, в результаті якого 

відбувається процес передачі інформації інтелектуального і емоційного 

змісту від відправника до одержувача. Комунікація (лат. Communico - 

спілкуюся з кимось, роблю загальним, поєдную) - це форма зв'язку, це 

процес повідомлення інформації за допомогою технічних засобів - засобів 

масової комунікації (преса, радіо, кінематограф, телебачення та ін.), 

Комунікація виражає акт спілкування, зв'язок між двома або більше 

індивідами, повідомлення інформації однією особою іншій. Смислове 

розділення поняття комунікації, на наш погляд, відповідає двом підходам до 

управління комунікаціями: 1) персоніфікованому, або інтуїтивістському; 2) 

інформаційному, або технологічному. 

8. Функції комунікації контактна функція інструментальна функція 

інтегративна функція функція самовираження чи розуміння трансляційна функція 

функція впливу інформативна функція емотивна функція статусовизначальна  

Види комунікацій в управлінні організацією 

Організаційні комунікації - це сукупність комунікацій, що будуються на 

основі спілкування, опосередкованого інформацією про саму організацію, її цілі і 

завдання. За ознакою орієнтації, спрямованості комунікацій керівника 

організаційні комунікації поділяються на дві великі групи: 

внешнеорганізаціонние і внутрішньоорганізаційні. 1.1. До 

зовнішньоорганізаційних відносяться комунікації, що представляють собою 

інформаційну взаємодію із зовнішнім середовищем: засоби масової інформації, 
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органи державного регулювання, постачальники і споживачі, найближчі сусіди 

тощо 1.2. Внутрішньоорганізаційні комунікації являють собою взаємодію з 

персоналом, комунікації між співробітниками. 

Внутрішньоорганізаційні комунікації бувають: 1. Вертикальні комунікації 

- це обмін інформацією між ієрархічними рівнями організації. Вони бувають: 1). 

Комунікативний потік, який переміщається від одного рівня в групі або 

організації до іншого, більш низькому рівню, являє собою спадні комунікації. 

Вони є основною формою, в якій керівник реалізує свої управлінські впливи: 

накази, розпорядження, вказівки, розпорядження, установки, рекомендації, 

директиви та ін. 2). Висхідні комунікації являють собою систему каналів руху 

інформації «знизу вгору», іншими словами, висхідна інформація в організаціях 

переміщується від більш низького до більш високого рівня. Вона 

використовується для зворотного зв'язку підлеглих з керівництвом з метою 

інформування про результати роботи та поточних проблемах, служить засобом 

доведення до відома керівника думки працівників. Керівники покладаються на 

дану інформацію при аналізі того, як поліпшити стан справ в організації. 2. 

Горизонтальні - обмін в межах паритетних ієрархічних рівнів. 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть сутність вертикальних комунікацій 

2. Опишіть сутність горизонтальних комунікацій 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання, 

виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 


