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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-нетворкінг» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) 

другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана навчальна дисципліна є 

теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця в області менеджменту. Вивчення дисципліни забезпечує одержання 

необхідних теоретичних знань та практичних навиків з питань формування 

системи теоретичних і практичних знань щодо основ Бізнес-нетворкінгу, що 

є соціальною і професійною діяльністю, спрямованою на те, щоб за 

допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно 

вирішувати складні життєві завдання і бізнес-питання. При цьому, в суті 

нетворкінгу лежить вибудовування довірчих і довгострокових відносин з 

людьми і взаємодопомога. Знання дисципліни надає можливість підвищити 

якість менеджменту, і, як наслідок, забезпечити стабільний розвиток 

підприємства. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Вибіркова  

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

Семестр 

- - 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента – 3,2 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, 

методологічні, методичні основи бізнес-нетворкінгу, його технологічне, 

організаційне, правове забезпечення, що сприятиме удосконаленню своїх 

продуктів та послуг, прокачати бізнес і підприємницькі компетенції, 

масштабуватись та залучити інвестиції. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-нетворкінг» є 

формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок 

використання компетенцій, професійне висвітлення сутності й особливостей 

процесу нетворкінгу, що сприяє ефективному і швидкому вирішуванню будь-

які бізнес-питань: знаходити клієнтів, наймати кращих співробітників, 

залучати інвесторів. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бізнес-нетворкінг» 

є: 

− ознайомлення студентів з історичними аспектами розвитку та 

становлення методів бізнес-нетворкінгу;  

− розкриття змісту основних методів бізнес-нетворкінгу;  

− висвітлення методологічних засад використання методів та технік 

бізнес-нетворкінгу в менеджменті;  

− формування у студентів практичних навичок та умінь, необхідних для 

використання методів бізнес-нетворкінгу;  

− орієнтація студентів на вивчення та застосування методів бізнес-

нетворкінгу в практичній діяльності; 

− визначення ефективних стратегій нетворкінгу для інтровертів, 

масштабування бізнесу за допомогою стратегічних партнерств.  

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

− етичні норми та стандарти нетворкінгу для ведення успішного 

бізнесу; 

− особливості нетворкінгу для покращення результатів діяльності 

підприємства;  

− основні інструменти та техніки застосування методик нетворкінгу;  

− різновиди методів нетворкінгу та їх можливості;  

− особливості використання технік нетворкінгу з різними групами 
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клієнтів; 

− техніки створення ефективних взаємозв’язків;  

− етапи бізнес-нетворкінгового процесу;  

− методику адаптації підприємства та його персоналу до сучасних змін 

та налагодження зав’язків між кожним членом спільноти;  

− логічні рівні нетворкінгу.  

уміти:  

− користуватися техніками трансформаційної комунікації;  

− застосовувати нетворкінгові тактики і підходи;  

− застосовувати інструменти побудови ефективної комунікації у процесі 

нетворкінгу;  

− використовувати техніки, вправи досягнення ефективного результату 

в нетворкінгу;  

− розкривати потенціал людини, розвиток її професійних та особистих 

якостей;  

− розвивати нові здібності й навички, які підвищують ефективність 

роботи та загалом покращують якість життя людини;  

− будувати конструктивні відносини з колегами, які максимально 

підвищують ефективність вирішення актуальних життєвих завдань; 

− будувати нові комунікаційні навички: світський small-talk, elevator 

pitch, сторітеллінг; 

− користуватись невербальними способами комунікації; 

− використовувати свою мережу контактів для оперативного вирішення 

будь-яких бізнес-задач; 

− стратегічно використовувати соціальні мережі (Facebook, LinkedIn) з 

метою PR і власного бренду; 

− створювати вашу особисту стратегію до, під час і після нетворкінгу; 

− вести бізнес не з компаніями, а її ключовими людьми; 

− розвивати і масштабувати бізнес за допомогою стратегічних 

партнерств. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-нетворкінг» відводиться 

90 годин 3 кредити ЄКТС. 
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ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

БІЗНЕС-НЕТВОРКІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ 

ЗАВДАННЯ 

 

Тема 1. Сила нетворкінгу - ваш шлях до успіху. Персональний 

брендинг і ребрендинг онлайн і оффлайн 

Сутність, мета та принципи нетворкінгу. Види нетворкінгу. 10 

принципів нетворкінгу; магія сторітеллінга: створення ефекту «Вау, розкажи 

мені більше»; ваш ідеальний elevator pitch; прості кроки до розвитку вашого 

особистого бренду; ефективне використання LinkedIn 

 

Тема 2. Майстерність впливу, або як подобатися людям ще до 

моменту, як ви сказали перше слово 

Топ-10 порад, що потрібно і не потрібно робити на нетворкінг-заходах. 

Топ-10 способів почати спілкування. Топ-5 способів управління бесідою. 

Топ-3 способи закінчити розмову. Правильне використання візиток 

 

Тема 3. Можливості нетворкінгу для розвитку бізнесу  та 

особистості 

Постановка і досягнення нетворкінг-цілей. Майстерність дотягуватися 

до тих, хто потрібен вам, і фільтрувати непотрібні зв'язку. Нетворкінг для 

інтровертів. Тайм-менеджмент в нетворкінгу. Воронка нетворкінгу і 

управління нею. Динамічна модель вашої мережі зв'язків. Створення та 

оновлення списку заходів для стратегічної присутності особисто вас або 

представників вашої компанії. 

 

Тема 4. Покрокова модель процесу нетворкінгу 

Початок, small-talk, ведення і завершення розмови в потрібному вам 

руслі. Побудова ефективного діалогу і коментарів. Розстановка сил і заняття 

сильної позиції. Як отримати увагу людей, не зацікавлених у вас. Технологія 

здавна питань і «разговаріванія» співрозмовника. Невербальні способи 

комунікації. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТВОРКІНГУ 

 

Тема 5. Майстерність стратегічних партнерств 

Правила побудови відносин з партнерами на все життя. Міжнародний 

досвід. Масштабування бізнесу через управління контактами. монетизація 

нетворкінгу. 

 

Тема 6. Бізнес-нетворкінг – успіх у бізнесі. Методологія бізнес-

нетворкінгу на практиці 

Сутність, проблемність бізнес-нетворкінгу. Користь бізнес-нетворкінгу 

професіоналу чи підприємцю. Результат бізнес-нетворкінгу. Головні питання 
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бізнес-нетворкінгу. Нетворкінгові комунікації у веденні бізнесу (практичні 

аспекти). Використання сучасних технологій у бізнес-нетворкінгу. 

Особливості соціальних мереж. 

 

Тема 7. Автоматизація бізнес-нетворкінгу 

Алгоритм управління діловими зв'язками в Neaktor. Створення бізнес-

кейсів. Інформаційні системи для бізнес-нетворкінгу.  

 

Тема 8. Монетизація нетворкінгу, прогнози та перспективи 

розвитку 

Рекомендації та їх результативність. Монетизація нетворкінгу. Оцінка 

ефективності бізнес-нетворкінгу. Прогнози і перспективи. Особливісті 

бізнес-нетворкінгу в Україні. 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Змістовий розділ 1. Бізнес-нетворкінг: сутність, функції, види та основні завдання  

Тема 1. Сила нетворкінгу - 

ваш шлях до успіху. 

Персональний брендинг і 
ребрендинг онлайн і 

оффлайн 

8 2 1 - - 5 10 2 - - - 8 

Тема 2. Майстерність 

впливу, або як подобатися 

людям ще до моменту, як 

ви сказали перше слово 

9 2 2 - - 5 10 - - - - 10 

Тема 3. Можливості 

нетворкінгу для розвитку 
бізнесу та особистості 

9 2 2 - - 5 12 - 2 - - 10 

Тема 4. Покрокова модель 
процесу нетворкінгу 

8 2 1 - - 5 10 - - - - 10 

Контрольна робота №1 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 1 
38 8 8 - - 22 42 2 2 - - 38 

Змістовий розділ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТВОРКІНГУ 

Тема 5. Майстерність 

стратегічних партнерств 
12 2 2 - - 8 10  - - - 10 

Тема 6. Бізнес-нетворкінг – 

успіх у бізнесі. Методологія 

Бізнес-нетворкінгу 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

Тема 7. Автоматизація 

бізнес-нетворкінгу 
11 2 1 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 8. Монетизація 
нетворкінгу, прогнози та 

перспективи розвитку 

11 2 1 - - 8 10 - - - - 10 

Контрольна робота №2 6 - 2 - - 4 - - - - - 6 

Разом за змістовим 

розділом 2 
52 8 8 - - 36 48 - 2 - - 46 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 
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4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Сила нетворкінгу - ваш шлях до успіху. Персональний брендинг і 

ребрендинг онлайн і оффлайн 
2 

2. Майстерність впливу, або як подобатися людям ще до моменту, як ви 

сказали перше слово 
2 

3. Можливості нетворкінгу для розвитку бізнесу та особистості 2 

4. Покрокова модель процесу нетворкінгу 2 

5. Майстерність стратегічних партнерств 2 

6. Бізнес-нетворкінг – успіх у бізнесі. Методологія бізнес-нетворкінгу 2 

7. Автоматизація бізнес-нетворкінгу 2 

8. Монетизація нетворкінгу, прогнози та перспективи розвитку 2 

Разом: 16 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Сила нетворкінгу - ваш шлях до успіху. Персональний брендинг і 

ребрендинг онлайн і оффлайн 
1 

2. Майстерність впливу, або як подобатися людям ще до моменту, як ви 

сказали перше слово 
2 

3. Можливості нетворкінгу для розвитку бізнесу та особистості 2 

4. Покрокова модель процесу нетворкінгу 1 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Майстерність стратегічних партнерств 2 

7. Бізнес-нетворкінг – успіх у бізнесі. Методологія Бізнес-нетворкінгу 2 

8. Автоматизація бізнес-нетворкінгу 1 

9. Монетизація нетворкінгу, прогнози та перспективи розвитку 1 

10. Контрольна робота №2 2 

Разом: 16 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Сила нетворкінгу - ваш шлях до успіху. Персональний брендинг і 

ребрендинг онлайн і оффлайн 

5 

2. Майстерність впливу, або як подобатися людям ще до моменту, як ви 

сказали перше слово 

5 

3. Можливості нетворкінгу для розвитку бізнесу та особистості 5 

4. Покрокова модель процесу нетворкінгу 5 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Майстерність стратегічних партнерств 8 

7. Бізнес-нетворкінг – успіх у бізнесі. Методологія Бізнес-нетворкінгу 8 

8. Автоматизація бізнес-нетворкінгу 8 

9. Монетизація нетворкінгу, прогнози та перспективи розвитку 8 

10. Контрольна робота №2 4 

Разом: 58 
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7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

 

Завдання 1. Персональний брендинг. 

Студент самостійно повинен зробити бізнес-вправу «Сплануйте 

стратегію знайомства і elevator pitch». 

 

Завдання 2. Розробка гри. 

Студент самостійно повинен розробити бізнес-гру «Нетворкинг-квест» 

та протестувати її з одногрупниками. 

 

Завдання 3. Бізнес-вправа «Топ-30 пріоритетів у вашому житті». 

Студент самостійно повинен розробити топ-30 пріоритетів у своїму 

житті, топ-30 принципів та топ-30 мрій. Зробити порівняння. 

 

Завдання 4. Бізнес-гра «Нетворкінг, не використовуючи слів» 

Студент самостійно повинен розробити алгоритм і методику побудови 

тісних взаємозв’язків, не використовуючи слів. Модель оточення задається 

викладачем (на конференції, у новому навчальному класі, у метро, у 

ресторані і т.д.). Тестувати на одногрупниках. 

 

Завдання 5. Аналіз бізнес-платформ. 

Студент самостійно повинен провести аналіз бізнес-платформ для 

нетворкінгу та зробити порівняльну таблицю. 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Бізнес-нетворкінг» 

застосовуються: 

- Навчання через аналіз матеріалу, постановку проблем і завдань з 

можливістю консультацій з викладачем, як безпосередньо, так і 

опосередковано через електронні засоби зв’язку.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Творчі завдання.  

- Самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle 

електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій. 
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9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Бізнес-нетворкінг» 

передбачається проведення поточного та підсумкового контролю: 

− поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

− контроль виконання ІНДЗ та інших видів робіт; 

− підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2.Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Виконання ІНДЗ. 

4. Проведення проміжних тестів. 

5. Проведення поточного контролю. 

6. Проведення підсумкового заліку. 

 

 

10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 

затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Бізнес-нетворкінг» здійснюється в балах відповідно до табл.11.1 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 11.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Бізнес-нетворкінг» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 ІНДЗ КР2 

5 5 5 5 10 5 5 5 5 - 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т12 – теми занять 

**КР1, КР2 – контрольні роботи 

***ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 
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Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 11.2). 

Таблиця 11.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Бізнес-нетворкінг» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 
Оцінка за національною шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

З урахуванням вищевикладеного результати залік оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. Загальна 

підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 11.3). 

Таблиця 11.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-29 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

− робоча навчальна програма дисципліни та силабус; 

− плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

− методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

− тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

− перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

− перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 
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Основна (базова): 
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2. Салякаев, А. (2014). Неслучайные связи: Нетворкинг как образ 

жизни. Альпина Паблишер. 

3. Бабушкин, А. (2017). Эффективный нетворкинг. Как прокачать 

полезные связи для успеха в бизнесе и жизни. Litres. 

4. Д'Суза, С. (2019). Великолепный нетворкинг. Что нужно знать, 

делать и говорить, чтобы построить блестящую сеть деловых контактов. 
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5. Seufert, A., Von Krogh, G., & Bach, A. (1999). Towards knowledge 
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