
ЕТИКА БІЗНЕСУ 

 

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

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Основи 
бізнесу, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), 
Культурологія, Менеджмент, Управлінська риторика  тощо. 

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 
позиціонува 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. 
Визначення поняття етики бізнесу Поняття етики бізнесу. Відмінність 
формального і неформального стилів спілкування. Зв'язок між етикою і 
мораллю. Норми та принципи спілкування Етичні норми спілкування. Три 
філософських принципів прийняття етичних рішень. Загальні етичні принципи в 
трьох моделях ділового спілкування. Поняття етичного кодексу Подвійна 
мораль. Поняття «діловий етикет». Формула успішності Дейла Карнегі. 
Професійний етичний кодекс. Сім принципів етичного кодексу підприємців 
1912 року. Основні принципи службової етики. Мовна культура ділової розмови  
Типи мовлення. Визначення «правильна мова», «ділова бесіда», «мова». Три 



типи мовлення. Мовні трафарети, для чого вони потрібні. Ділова розмова та 
вимоги до неї. Основні вимоги до ділової розмови, помилки в мові ділової 
людини, основні якості професійно поставленого голосу Риторика та сутність 
ораторського мистецтва. Визначення риторика, суть ораторського мистецтва, 
лексичні засоби виразності мовлення, синтаксичні засоби мови, 11 обов'язків 
оратора по Марк Туллій Цицерон, 15 правил ораторського мистецтва, 
Композиційні прийоми мови. Теорія міжособистих відносин Три головних 
ключа до успіху, дві інтегральні функції спілкування. Сутність міжособистих 
відносин, його планування та програма. Програма особистого росту. 
КУЛЬТУРА ТА ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ, ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ. 
Культура та техніка спілкування Мовний етикет та його форми. Визначення 
мовного етикету, форми мовного етикету: вітання, звернення, знайомства, 
запрошення, компліменту, поздоровлення, прощання, алгоритм 
загальногромадянського етикету, Техніки ділового спілкування. Алгоритм 
демократичного етикету , проксеміческіе відстані в діловому світі, помилки , 
найбільш часто допускаються при офіційному поданні. Визначення строуксів, 
правила компліменту, правила поводження в діловому світі в різних країнах.  
Технології ведення ділових переговорів Стратегія прориву. Етапи ділових 
переговорів. Протокол у переговорному процесі. Методи ведення переговорів.  
Засоби спілкування в бізнесі. Вербальні та невербальні засоби спілкування. 
Визначення вербальних та невербальних засобів спілкування. Поняття міміка, 
жести. Основні компоненти невербального спілкування. Класифікація жестів. 4 
групи жестів , які використовуються в діловому світі. Жести - адаптори, жести - 
регулятори , жести - ілюстратори, жести - символи. Місце міміки у діловому 
спілкуванні Сім мімічних виразів, які відповідають 7 внутрішнім станам 
людини, емпатия, проксеміка. Національні особливості просторової поведінки 
національні особливості жестів-символів, види рукостискань, національні 
особливості невербальної поведінки. Основи побудови ділового іміджу.  
Технології побудови ділового іміджу. Визначення поняття « імідж», 2 золотих 
правила іміджу, критерії вибору моделі поведінки, 10 умов зворотного зв'язку в 
діловому світі, 15 законів побудови ділового іміджу. Структура та зміст іміджу 
ділової людини. принципи управління іміджем, патерн поведінки, 25 законів 
управління людьми, про діловому одязі чоловіки, діловий одяг жінки, перше 
враження, 2 моделі поведінки. Створення мастер-плану компанії Поняття 
мастер плану. Основні складові мастер-плану. Складові фундаменту успішного 
іміджу, Визначення внутрішнього та зовнішнього іміджу. Невідчутний імідж.  
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. 
 


