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Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю вдосконалення 
професійної компетентності майбутніх фахівців спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у закладах вищої освіти. 

Мета дослідження полягає у визначенні необхідних дидактичних засобів 
для організації процесу формування інформаційно-комунікативної 
компетентності вищезазначених фахівців. 

На думку дослідників, професійне володіння культурою ділового 
спілкування має бути закладено в компетенції будь-якого фахівця, робота якого 
реалізується не тільки в ситуаціях людина – машина, людина – документ, але й 
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у ситуації людина – людина. Ця культура передбачає такі комунікативні 
вміння: 

а) володіння різними видами мовленнєвої діяльності, уміння 
кваліфіковано вести бесіду, переговори, відчувати себе впевнено як у 
повсякденно-побутовій, так і в професійній сфері спілкування; 

б) висловлювання думки не тільки правильно, відповідно до норм 
літературної мови, але і знаходження для них найвдаліших, найдоцільніших 
мовленнєвих засобів; 

в) володіння національно орієнтованою соціально обумовленою 
системою цінностей; 

г) досконале володіння мовленнєвим етикетом, правилами 
комунікативного кодексу; 

д) правильне та грамотне складання будь-якого ділового документа, 
ведення ділового листування; 

е) готовність до будь-яких публічних виступів [1]. 
Вважаємо, що в умовах сьогодення актуальним питанням є впровадження 

в навчальний план спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» дисципліни «Організація сучасної ділової комунікації». Ця 
дисципліна, безперечно, є підґрунтям для формування професійної 
компетентності фахівців з підприємництва та торговельної діяльності, оскільки 
передбачає набуття вмінь та навичок спілкування в різних виробничих 
ситуаціях. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Організація сучасної ділової 
комунікації» є опанування студентами знань щодо різних форм ділової 
комунікації та сучасних комунікативних технологій задля досягнення 
конструктивного результату при діловій взаємодії та забезпечення розвитку 
комунікативної компетентності фахівця в умовах інформаційного суспільства. 
Навчальна дисципліна має на меті надати студентам відповідний обсяг знань, 
необхідний для майбутньої професійної діяльності, навчити фахівця 
особливостей ділової комунікації в сучасних умовах, умінню зважено 
аналізувати ділові ситуації та ефективно впливати на них. 

Одним із дидактичних засобів формування готовності майбутніх фахівців 
у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності до подальших 
професійних комунікацій є тренінгові вправи. Під час вивчення теми «Рольова 
поведінка в діловому спілкуванні» ми пропонуємо проводити вправи-тренінги 
«Резюме» і «Бесіда з роботодавцем». Зокрема, студентам необхідно скласти 
резюме, у якому чітко, стисло було б викладено інформацію про особисті, 
освітні та додаткові відомості про особу. Обов’язковою умовою є складання 
такого резюме, яке б зацікавило потенційного роботодавця у сфері 
підприємництва та торговельної діяльності. До того ж, викладач повинен 
перевірити грамотність оформлення цього документа та надати методичні 
поради в разі необхідності. Наступним кроком є створення студентами діалогу 
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між роботодавцем та фахівцем у сфері підприємництва та торговельної 
діяльності, який влаштовується на роботу. Завдання для студентів полягає в 
тому, щоб, застосовуючи вербальні та невербальні засоби ділового спілкування, 
створити передумови для працевлаштування. На нашу думку, виконання цих 
завдань дозволяє адаптувати студента до подальшої професійної діяльності, 
виробляє вміння самостійного мислення у професійних виробничих ситуаціях. 

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що оптимальним є підхід до 
добору такого дидактичного матеріалу, що поєднує принципи класичної 
педагогіки з інноваційними технологіями навчання, які передбачають 
інтеграцію різних функцій навчання, урахування індивідуальних здібностей 
студентів, застосування принципів науковості, доступності, системності, 
систематичності, наступності тощо. Розвиток інформаційних технологій та їх 
застосування під час викладання дисципліни «Організація сучасної ділової 
комунікації» дає змогу для створення студентами презентації у PowerPoint 
«Спілкування з іноземними діловими партнерами», де кожен студент обирає 
конкретну країну й спочатку опрацьовує теоретичний матеріал, а потім 
відображає найбільш властиві риси спілкування, особливості менталітету 
представників різних держав у презентації. 

З метою ефективного навчання, формування комунікативної компетенції 
та професійно-орієнтованого ділового спілкування нами розроблено набір 
найбільш типових ситуацій – моделей реального ділового спілкування, що 
виникають у професійній сфері майбутніх фахівців у сфері підприємництва та 
торговельної діяльності. Зокрема, на практичних заняттях доречно проводити 
ділові ігри, що сприяють набуттю студентами вмінь та навичок культури 
ділового спілкування в різних виробничих ситуаціях. На практичному занятті 
під час вивчення теми «Сутність ділових переговорів і підготовка до них» 
пропонуємо студентам провести гру «Ділові переговори». Мета ділової гри 
полягає в оволодінні студентами навичками колективного ухвалення рішення, у 
розвитку вмінь доводити свою точку зору та вести дискусію, формуванні 
культури усного ділового спілкування, зокрема правильного застосування 
мовних засобів, синтаксичних конструкцій, дотримання мовленнєвого етикету, 
зокрема і виховання уміння слухати ділового партнера – підприємця чи 
представника торговельної організації.  

Проведення ділової гри ґрунтується на імітаційно-ігровому моделюванні, 
тобто відтворенні в навчальній діяльності процесів та виробничих завдань, які 
відбуваються в типових професійних ситуаціях майбутніх фахівців у галузі 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Вирішення конкретних 
ситуативних завдань не лише сприяє адаптації студентів до подальшої 
професійної діяльності, а й згуртовує колектив, оскільки більшість завдань 
вирішуються колективно (на занятті студенти розподіляються на невеликі 
робочі групи) і потребують спільного попереднього обговорення та ухвалення 
рішення.  
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Отже, діяльність викладача, спрямована на формування інформаційно-

комунікативної компетентності, сприяє мотивації студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до навчальної діяльності. 
Сформовані під час навчання у закладах вищої освіти вміння та навички, 
отримані теоретичні знання та практичний досвід становлять підґрунтя 
культури усного й писемного ділового спілкування, зокрема ведення ділових 
бесід, переговорів тощо, створюють передумови уникнення конфліктних 
ситуацій, що є запорукою успіху майбутнього фахівця з підприємництва та 
торгівлі в подальшій професійній діяльності. Важливою умовою під час 
викладання навчальних дисциплін є застосування таких дидактичних засобів, 
що поєднують принципи класичної педагогіки та новітні інформаційні 
технології. 
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Митне регулювання згідно ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» – 

це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що 
справляються при переміщення товарів через митний кордон України, 
процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного 
контролю України [1]. В цілому митне регулювання є однією із найбільш 
значимих сфер державного регулювання, адже саме митне регулювання 
визначає принципи та засади формування міжнародних відносин, створення 
ефективної, справедливої, прозорої системи оподаткування для суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та світової торгівлі.  

Митно-тарифне регулювання сьогодні є важливим механізмом 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Його головним 
завданням є захист вітчизняної економіки від зовнішніх негативних впливів. 
Митно-тарифні методи регулювання (імпортні та експортні тарифи) є історично 
першим інструментом протекціонізму і регулювання зовнішньої торгівлі. Вони 
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