
ЕТИКА БІЗНЕСУ 
 

Мета курсу – засвоєння у слухачів мовної культури та мовного етикету, техніки 
ділового спілкування, невербальних засобів спілкування та іміджу ділової людини. 

Дисципліна «Етика бізнесу» в структурно-логічній схемі базується на набутих 
знаннях з наступних ОК: «Українська мова за проф. спрям.», «Філософія», 
«Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Політологія», «Економіка підприємства». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: 
«Соціально-трудові відносини», «Менеджмент і маркетинг». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати принципи та моделі спілкування з 
метою ефективної комунікації у бізнес-середовищі, обирати культурні норми мовного 
етикету, визначати особливості іміджу, створювати та позиціонувати імідж компанії.  

Програмні результати навчання: 
знати: понятійний та категорійний апарат щодо етики бізнесу; сутність моделей 
ділового спілкування в бізнесі; основні принципи та моральні норми суспільства; 
принципи персонального лідерства; сутність етики керівника, службової та 
адміністративної етики; технології побудови ділового іміджу; стандарти одягу для 
ділових контактів; 
вміти: використовувати у діловому спілкуванні вербальні та невербальні засоби 
спілкування; застосування лексичних та синтаксичних засобів виразності мовлення; 
вміння застосовувати прийоми ораторського мистецтва; проводити позиціонування та 
публічну презентацію власного ділового іміджу; створювати вербальний, кінетичний 
та візуальний імідж ділової людини та компанії; вміння проводити ділових переговори 
та налагоджувати нові ділові контакти; вміння комуніціювати на основі моральних 
принципи, норм і правил етикету; 
володіти: основними методами мовної культури ділової розмови; основними формами 
ділового спілкування - бесідами і переговорами, службовими нарадами, діловим 
листуванням; знаннями про моральні вимоги до взаємин ділових людей (бізнесменів, 
підприємців, керівників і керованих).  

Зміст навчальної дисципліни: 
ЕТИКА БІЗНЕСУ ЯК НАУКА ТА ДИСЦИПЛІНА. Особливості етики бізнесу. Мовна 
культура ділової розмови. 
КУЛЬТУРА ТА ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ, ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ. Культура та 
техніка спілкування. Засоби спілкування в бізнесі. Основи побудови ділового іміджу.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


