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Силабус курсу 

Комунікативна компетентність банкіра 
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Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітньо-професійна програма – «Банківська справа» 
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Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська  
Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу 

 
Керівник курсу 

ПІП к.е.н., доцент Іващук Ольга Олегівна 

Контактна інформація Ogaoolga@ukr.net, +380679028587 

Опис дисципліни 
Дисципліна «Комунікативна компетентність банкіра» спрямована на формування системи знань 

про загальні основи комунікації, а також набуття необхідної професійної складової підготовки банкіра 
до роботи із клієнтами, колегами, керівниками (можливість вибору банківської установи для співпраці, 
можливості якісного обслуговування клієнта, набуття конкурентних переваг на ринку банківських 
послуг), оскільки уміння знайти правильний підхід до клієнта дозволяє уникнути конфліктних ситуацій 
та покращити рівень задоволення від банківського обслуговування. 

Структура курсу 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. Теоретичні основи 
комунікації 

Спілкування та його компоненти. Форми 
спілкування. Загальні засади спілкування. 
Моделі спілкування. Правила спілкування в 
бізнесі.  

Тести, 
питання 

2. Ефективна комунікація 
в команді 

Комунікації в команді. Роль лідера у 
формуванні ефективних комунікаційних зв’язків 
в колективі. Створення «теплої атмосфери при 
комунікації». «10 настанов ефективного 
спілкування» (американська асоціація 
менеджменту). Комунікаційні техніки для 
результативних ділових взаємин. Як 
ефективно комунікувати в середині організації? 
Які переваги доброї комунікації в команді? 
Принципи внутрішніх комунікацій в час кризи? 
Інструменти для онлайн взаємодії команди. 

Тести, 
завдання 

3. Комунікації з клієнтами Типологія особистості. Технології 
результативних продаж. Особливості 
комунікації при розпитуванні клієнта: ключові 
моменти; вміння слухати; соціальна історія; 

Тести, 
завдання 
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кредитна історія; історія взаємовідносин із 
фінансовими установами. Сучасні комунікації з 
клієнтом: онлайн-чат для сайту; відкриті лінії; 
CRM-форми; зворотний дзвінок з сайту. 
Методи і прийоми ефективної комунікації з 
клієнтом. 

4. Комунікації із 
роботодавцем. 

Резюме, його особливості. Технології само 
презентації. Як комуні кувати з потенційним 
роботодавцем, щоб справити позитивне 
враження. Правила поведінки на співбесіді. 

Завдання 

5. Писемна комунікація. 
Комунікації в медіа 
ресурсах.  

Ділове спілкування. Писемна професійна 
комунікація банкіра. її особливості. 
Мовленнєвий етикет. Ділові папери як засіб 
писемної професійної комунікації. Ділова 
кореспонденція. 
Поняття медіа комунікації. Роль мас-медіа у 
сучасному суспільстві, класифікація засобів 
масової комунікації; особливості 
функціонування писемної та усної форм 
мовлення у сучасній медіа сфері. 

Завдання 

6. Конфлікти. Управління 
конфліктами. 

Поняття конфлікту, аналіз причин його 
виникнення. Типи конфліктів. Управління 
різними типами конфліктів у колективі. 
Вирішення конфліктних ситуацій із клієнтами. 
Клієнтоорієнтованість банківської діяльності. 
Робота із «важкими» клієнтами. 

Тести, 
питання  

7. Емоційний інтелект. 
Вплив емоцій на 
поведінку людини. 
Основи поведінкової 
економіки. 

Що таке емоційний інтелект і як його тренувати. 
Складові емоційного інтелекту. Управління 
власними емоціями. Поведінкова економіка. 
Вплив емоцій на поведінку та прийняття 
економічного рішення. Вольові компоненти 
економічної поведінки. 

Тести, 
питання 

8. Правові та етичні 
засади надання 
банківських послуг 

Нормативно-правове забезпечення банківської 
діяльності. Стандарти комунікації з клієнтами в 
банківській сфері. Етичний кодекс банкіра. 
Соціальна відповідальність банківської 
діяльності. Соціальне партнерство. 

Тести, 
питання 
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Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2018. 267 с. 

7. Правила комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання. 2020. URL: 
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організаційної культури сучасної організації. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 47. URL: 
http://www.market-infr.od.ua/journals /2020/47_2020_ukr/21.pdf 

9. Управління продажем банківських послуг: навч. посіб. / Т. А. Васильєва, Я. М. Кривич, С. В. 
Лєонов та ін. ; за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. Суми : Сумський державний університет, 
2016. 227 с.  

10. Химиця Н.О., Морушко О.О. Ділова комунікація: навчальний посібник. Львів: Вид-во 
Львівської політехніки, 2016. 208 с. 

Політика оцінювання 
Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 
дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30 % 40 % 30 % 

Опитування під час занять 

(теми 1-4) – 10 балів за 

тему – макс. 40 балів. 

 
Модульна контрольна 
робота – макс. 60 балів 

Опитування під час занять 
(теми 5-8) – 10 балів за тему – 
макс. 40 балів. 
 
Ректорська контрольна 
робота  – макс. 60 балів 

Підготовка КПІЗ – макс. 30  балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 балів. 
 
Виконання завдань під час 
тренінгу – макс. 30  балів 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

http://www.market-infr.od.ua/journals

