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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В умовах ринкової економіки необхідним елементів успішного 

розвитку підприємницьких стосунків є етика бізнесу. З метою ефективного 

функціонування підприємства необхідно налагоджувати ділові стосунки з 

партнерами, керівниками інших компаній, вміти організовувати та 

мотивувати людей та вдосконалювати між ними особисті відносини, знати 

правила мовного етикету та володіти етичними правилами ділових відносин. 

Дисципліна «Етика бізнесу» спрямована на вивчення сутності етики, 

моральності, практичного спілкування, вивчення основних принципів та 

механізмів впровадження етичних норм, вимог та правил. 

Мета дисципліни — формування у студентів етичних норм у сфелі 

управління бізнесом, надати студентам уяву, щодо моральних вимог до 

ділових стосунків , проведення ділових переговорів, про моральні принципи, 

про сучасні технологічні вимоги до основних форм ділового спілкування. 

Завдання — надати знання у сфері етики бізнесу, умінь, навичок, 

впорядкування здобутих знань, вміння їх застосовувати при виконанні 

практичних завдань. Скласти уяву у студентів про етичні і психологічні 

якості учасників ділового спілкування; про моральні принципи, норми і 

правила етикету, про етичності службової поведінки. 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни „етика бізнесу” 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. 

Етика бізнесу тісно пов’язаний з такими дисциплінами як менеджмент, 

управління персоналом, управління бізнесом, стратегічне управління, етика 

підприємницької діяльності, бізнес тренінгом, комунікаційним тренінгом, 

психологією та мотиваційним менеджментом. 
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ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН    
ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  ««ЕЕТТИИККАА  ББІІЗЗННЕЕССУУ»»    

№№  

теми 

ННааззвваа  ззммііссттооввооггоо  ммооддуулляя  іі  ттееммии 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  11..  ТТееооррееттииччнніі  аассппееккттии  ееттииккии  ббііззннеессуу 

1.   ЕЕттииккаа  ббііззннеессуу  ттаа  їїїї  ммііссццее  вв  ссииссттеемміі  ууппррааввлліінннняя..  

 

2.   ЕЕттииккаа  іі  ссууччаассннее  ууппррааввлліінннняя..  

 

3. ККууллььттуурраа  ввееддеенннняя  ббііззннеессуу..  

 

4. ЕЕттииккаа  іі  ууппррааввлліінннняя  ббііззннеессоомм..   

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  22..  ББііззннеесс  ееттииккаа  яякк  ззаассіібб  ннааллааггоодджжеенннняя  ееффееккттииввнниихх  

ддііллооввиихх  ссттооссууннккіівв 

5. ККооммууннііккааттииввннаа  ккооммппееттееннттннііссттьь   

6. ППррооффеессііййннаа  ккууллььттуурраа  ссппііллккуувваанннняя  ттаа  ддііллооввиийй  ееттииккеетт..  

7. ББііззннеесс  ––  ееттииккеетт::  ссууттннііссттьь,,  ппррааввииллаа.. 

8. ННааццііооннааллььнніі  ооссооббллииввооссттіі  ееттииккии  ббііззннеессуу.. 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  33..  ЕЕттииччнніі  аассппееккттии  ддііллооввооггоо  ссппііллккуувваанннняя 

9. ППррааввииллаа  іі  ннооррммии  ппррооввееддеенннняя  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй  

10. Підготовка та планування ділової зустрічі 

11. ССттррааттееггііяя  ппррооввееддеенннняя  ппееррееггооввоорріівв 

12. ССппііллккуувваанннняя  уу  ккооннффллііккттнниихх  ссииттууааццііяяхх,,  шшлляяххии  їїхх  ввиирріішшеенннняя 

13. Ділова атрибутика і одяг 

14. Розвиток письмової комунікації та правила складання ділових 

листів 
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ЗЗмміісстт  ддииссццииппллііннии    
““ЕЕТТИИККАА  ББІІЗЗННЕЕССУУ””  

  

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  11..  ТТееооррееттииччнніі  аассппееккттии  ееттииккии  ббііззннеессуу  

ТТееммаа  11..  ЕЕттииккаа  ббііззннеессуу  ттаа  їїїї  ммііссццее  вв  ссииссттеемміі  ууппррааввлліінннняя  

Поняття і сутність етики. Етика, мораль, бізнес. Етика бізнесу як 

складова етики ділових відносин. Взаємозв’язок етики та управління 

бізнесом. Етика бізнесу: предмет та специфіка.  

Структура та функції етики бізнесу. Співвідношення загальнолюдської 

етики та етики бізнесу. Зв’язок етики бізнесу з іншими управлінськими 

дисциплінами. 

  

ЛЛііттееррааттуурраа::  [[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  55;;  1100;;  1144;;  2244;;  2255..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  22;;  

44;;  77;;  1133;;  1155]]  

  

ТТееммаа  22..  ЕЕттииккаа  іі  ссууччаассннее  ууппррааввлліінннняя    

Управлінська етика як один з видів професійної етики. Поняття етики і 

культури управління: ознаки, зміст, сутність. Цінності, мотивація культури 

управління. Методи самовдосконалення керівника. Етична атмосфера в 

організації і стиль управління.  

Менеджмент як вміння раціональної організації та управління 

персоналом. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного 

суб’єкта управління. Етика лідерства в менеджменті. Форми лідерства у 

підприємництві. Стилі і методи керівництва. 

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  22;;  1100;;  1166;;  2211;;  2222,,  2233..  ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  

22;;  33;;  77;;  1144;;  1155]]  

  

ТТееммаа  33..  ККууллььттуурраа  ббііззннеессуу  

Сутність та функції бізнесу. Етика підприємництва та її основні 

складові. Підприємницька діяльність в умовах ринку. Поняття 
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відповідальності в сучасній етиці бізнесу. Відмінність етичних норм від 

юридичних.  

Вибір цілей та засобів ведення бізнесу. Ділова професійна етика, її 

різновиди. Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, 

етика справедливості. 

  

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  11;;  33;;  1144;;  2233;;  2244..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  44;;  77;;  

1133;;  1155]]  

  

ТТееммаа  44..  ЕЕттииккаа  іі  ууппррааввлліінннняя  ббііззннеессоомм      

Управлінська етика як один з видів професійної етики. Поняття етики і 

культури управління: ознаки, зміст, сутність. Цінності, мотивація культури 

управління. Етика лідерства в управлінні бізнесом. Форми лідерства у 

підприємництві. Стилі і методи керівництва.  

Менеджмент як вміння раціональної організації та управління 

персоналом. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного 

суб’єкта управління.  

 

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  11;;  55;;  1100;;  1122;;  1188,,  1199,,  2211..  ДДооддааттккоовваа  

ллііттееррааттуурраа::  11;;  22;;  33;;  77;;  1133..]]  

 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  22..  ББііззннеесс  ееттииккаа  яякк  ззаассіібб  ннааллааггоодджжеенннняя  ееффееккттииввнниихх  

ддііллооввиихх  ссттооссууннккіівв  

ТТееммаа  55..  ККооммууннііккааттииввннаа  ккооммппееттееннттннііссттьь    
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Історія підходів до вивчення спілкування. Типології спілкування. 

Елементи спілкування. Феноменологія спілкування. Вербальна і невербальна 

складові спілкування. Психологічний контакт із співбесідником. Позиції в 

спілкуванні. Етапи спілкування. Бар’єри в спілкуванні. Зворотний зв’язок. 

Спілкування в практичній діяльності менеджера по персоналу. 

  

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  22;;  1111;;  1122;;  1199;;  2200;;2211;;2222..  ДДооддааттккоовваа  

ллііттееррааттуурраа::  11;;  1133;;  1155]]  

 

Тема 6. Професійна культура спілкування та діловий етикет  

Етика ділового спілкування та етика ділових контактів. Ділові зустрічі, 

бесіди, наради, переговори. Особливості бесіди по телефону. Організація 

ділових письмових контактів та ділового листування.  

Професійна культура та мораль. Етикет як сукупність правил поведінки 

людини. Моральні основи етикету. Особливості ділового етикету. Етичні 

кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини.  

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  1100;;  1111;;  1166;;  2244;;  2255..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  44;;  

77;;  1111;;  1122]]  

 

Тема 7. Бізнес – етикет: сутність, правила 

Діловий етикет та ефективне його дотримання в різних ситуаціях. 

Особливості службового етикету. Етичні кодекси, їх значення у формуванні 

етичної поведінки ділової людини. Дотримання правил формування іміджу 

ділової людини.  

Основні правила етикету при особистому спілкуванні. Професійна 

культура бізнесової діяльності. Основні ознаки успішної ділової поведінки. 

Основні правила доброї поведінки за столом.  

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  22;;  1100;;  1133;;  1188;;  2211;;  2222;;  2233;;  2255..ДДооддааттккоовваа  

ллііттееррааттуурраа::  22;;  33;;  1100;;  1133;;  1144]]  
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ТТееммаа  88..  ННааццііооннааллььнніі  ооссооббллииввооссттіі  ееттииккии  ббііззннеессуу  

Культурні відмінності у міжнародному бізнесі. Національні 

особливості етики бізнесу в Україні. Етика бізнесу в європейських країнах. 

Специфіка етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада). Особливості 

національного етикету в азійських державах (Китай, Японія, арабський світ). 

Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні. 

  

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  11;;  1100;;  1133;;  1144;;  1188;;  2244;;  2255..ДДооддааттккоовваа  

ллііттееррааттуурраа::  22;;  44;;  77;;1166;;1177;;1188]]  

  

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь    33..  ЕЕттииччнніі  аассппееккттии  ддііллооввооггоо  ссппііллккуувваанннняя  

ТТееммаа  99..  ППррааввииллаа  іі  ннооррммии  ппррооввееддеенннняя  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй  

Загальна характеристика ділових зустрічей. Правила організації 

ділових зустрічей. Історія світових традицій ділових зустрічей. Методи і 

способи забезпечення організації ділових зустрічей. Етика ділового 

спілкування.  

Загальноприйняті закони і нормативи ділового спілкування. Предмет 

ділової зустрічі. Місце проведення протокольних переговорів (на території 

своєї фірми, фірми партнера, на нейтральній території, дистанційно). 

Матеріали для обговорення на переговорах.  

  

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  11;;  1122;;  1144;;  2211..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  44;;  77;;  1133;;  

1144]]  

  

ТТееммаа  1100..  ППііддггооттооввккаа  ттаа  ппллааннуувваанннняя  ддііллооввооїї  ззууссттррііччіі  

Основні правила підготовки приміщень. Специфікація зустрічі 

делегацій. Основні моменти під час привітання учасників візиту. Плани 

розсаджування учасників ділової зустрічі за столом переговорів. Особливості 

вибору офіційної мови протокольних зустрічей. Планування предмету 
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ділової зустрічі. Часові межі. Основні фактори планування ділових зустрічей. 

Кількість учасників.  

  

ЛЛііттееррааттуурраа::  [[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  11;;  1122;;  1144;;  2211..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  44;;  77;;  

1133;;  1144]]  

ТТееммаа  1111..  ССттррааттееггііяя  ппррооввееддеенннняя  ппееррееггооввоорріівв  

Види переговорів. Етапи переговорів. Основні стратегії переговорів. 

Керування конфліктами. Підготовка до переговорів. Мистецтво говорити й 

уміння слухати. Контроль над емоціями. Аргументація й контраргументація в 

переговорах. Види аргументів. Прийоми аргументації. Манипулятивні 

прийоми у переговорах і способи протидії їм. Акцептивна поведінка. Рух до 

згоди й ухвалення рішення (завершення угоди) 

  

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  11;;  66;;  77;;  99;;  1144;;  2244;;  2255..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  

22;;  55;;  88;;  99;;  1100;;  1111]]  

  

Тема 12. Спілкування у конфліктних ситуаціях, шляхи їх вирішення 

Еволюція уявлення про природу конфлікту. Соціально-психологічні 

теорії конфлікту. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні. 

Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.  

Методи дослідження конфліктів. Генезис конфлікту. Варіанти виходу з 

конфліктних ситуацій: міжособистісні стилі розв’язання конфлікту, 

структурні методи розв’язання конфліктів, самостійне розв’язання 

конфліктів, розв’язання конфліктів за допомогою посередника. 

Стратегія й тактика поведінки в конфлікті. Фінали й наслідки 

конфлікту. Прогнозування й попередження конфліктів. Арбітраж. 

Посередництво. Переговори. Психотерапія конфлікту. 

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  66;;  77;;  1122;;  1199;;  2211..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  11;;  55;;  

66;;  1111;;1133;;  1144;;  1155]]  
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ТТееммаа  1133..  ДДііллоовваа  ааттррииббууттииккаа  іі  ооддяягг  

ВВааррііааннттии  ввииббоорруу  ввііззииттнниихх  ккааррттоокк  уу  ппррооттооккооллььнниихх  ппееррееггооввоорраахх..  ДДііллооввіі  

ппооддааррууннккии  яякк  вваажжллииввиийй  ееллееммееннтт  ппееррееггооввооррннооггоо  ппррооццеессуу..  РРоолльь  ддііллооввооггоо  ооддяяггуу  

ууччаассннииккіівв  ззууссттррііччіі..    

ТТииппооввіі  ппооммииллккии  ппррии  ффооррммуувваанннніі  ддііллооввооггоо  іімміідджжуу  ууччаассннииккіівв  ппррооттооккооллуу..  

ССттиилліі  ооддяяггуу  ппррии  ппррооввееддеенннніі  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй..  ООссннооввнніі  ппооллоожжеенннняя  іі  

ссппееццииффііккаа  ооррггааннііззааццііїї  ддііллооввиихх  ппррииййоомміівв..  ООррггааннііззааццііяя  іі  ппррооввееддеенннняя  ппррииййоомміівв  зз  

ррооззссаадджжуувваанннняямм  ууччаассннииккіівв  ддееллееггаацціійй..  ВВииддии  ппррииййоомміівв..    

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  22;;  44;;  77;;  99;;  1144;;  2233;;  2255..ДДооддааттккоовваа  ллііттееррааттуурраа::  

11;;  55;;  88;;  1100;;  1122]]  

  

ТТееммаа  1144..  РРооззввииттоокк  ппииссььммооввооїї  ккооммууннііккааццііїї  ттаа  ппррааввииллаа  ссккллааддаанннняя  ддііллооввиихх  

ллииссттіівв..  

ІІссттооррііяя  ррооззввииттккуу  ппииссььммооввооггоо  ппооввііддооммллеенннняя..  УУннііффііккааццііяя  іі  ссттааннддааррттииззааццііяя  

ттееккссттуу..  УУннііффііккааццііяя  ммооввии  ддооккууммееннттіівв..  ККллаассииффііккааццііяя  ллииссттіівв..  ДДііллооввіі  ллииссттии..  

ООссооббииссттіі  ллииссттии..  РРееккооммееннддааццііййнніі  ллииссттии..  ЛЛииссттии  ппрряяммооїї  ппоошшттооввооїї  ррееккллааммии..  

ООффооррммллеенннняя  ббллааннккіівв  ллииссттіівв  іі  ккооннввееррттіівв..  ЦЦіілліі  ддііллооввооггоо  ппооввііддооммллеенннняя..  

ССккллааддаанннняя  ппллааннуу  ццііллььооввооггоо  ппооввііддооммллеенннняя..  ССттиилльь  ддііллооввооггоо  ллииссттаа..  ТТооннааллььннііссттьь  

ддііллооввооггоо  ппооввііддооммллеенннняя..  ООссннооввнніі  ттееммппии  ррееччеенньь  іі  ррооззддііллооввіі  ззннааккии  вв  ддііллооввиихх  

ппооввііддооммллеенннняяхх..    

ЛЛііттееррааттуурраа::[[ООссннооввннаа  ллііттееррааттуурраа::  33;;  66;;  88;;  1100;;  1177;;  1199;;  2244..  ДДооддааттккоовваа  

ллііттееррааттуурраа::  33;;  55;;  88;;  99;;  1122]]  
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

ВВииккооннаанннняя  ккооннттррооллььннооїї  ррооббооттии  ссттууддееннттааммии  ззааооччннооїї  ффооррммии  ннааввччаанннняя  єє  

ааккттииввннооюю  ффооррммооюю  ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии  зз  ввииввччеенннняя  ккууррссуу  ““ЕЕттииккаа  ббііззннеессуу””..  

  ППррии  ввииккооннаанннніі  ккооннттррооллььннооїї  ррооббооттии  ссттууддееннтт  ппооввииннеенн  ггллииббооккоо  

ррооззккррииттии  ззмміісстт  ппииттаанньь,,  щщоо  ввииссввііттллююююттььссяя;;  ммааттееррііаалл  ппооввииннеенн  ббууттии  ллооггііччнноо  

ввииккллааддеенниийй..  

ООббссяягг  ккооннттррооллььннооїї  ррооббооттии  ––  1155--2200  ссттоорріінноокк  ддррууккооввааннооггоо  ттееккссттуу..    

ППооссииллаанннняя  ннаа  ццииттоовваанніі  дджжееррееллаа  ммааююттьь  ббууттии  ооффооррммллеенніі  ввііддппооввіідднниимм  ччиинноомм..  

РРооббооттаа  ппооддааєєттььссяя  вв  ддееккааннаатт  ззааооччннооггоо  ввііддддііллеенннняя  ААккааддееммііїї  уу  ввииззннааччеенниийй  

ттееррмміінн..  ККооннттррооллььннуу  ррооббооттуу  ррееццееннззууєє  ввииккллааддаачч  ддииссццииппллііннии..  ЯЯккщщоо  ррееццееннззііяя  

ппооззииттииввннаа,,  ссттууддееннтт  ддооппууссккааєєттььссяя  ддоо  ззддааччіі  ззааллііккуу..  ЯЯккщщоо  ррооббооттаа  ннааппииссааннаа  зз  

ппоорруушшеенннняямм  ввииммоогг,,  їїїї  ппооввееррттааююттьь  ддлляя  ддооооппррааццюювваанннняя..  

  ВВааррііааннтт  ккооннттррооллььннооїї  ррооббооттии  ссттууддееннтт  ооббииррааєє  ззаа  ппеерршшооюю  ллііттееррооюю  

ппррііззввиищщаа,,  ддооттррииммууююччииссьь  ттааккооїї  ссххееммии::  

 

Перша літера прізвища студента 

Номер варіанта 

роботи   

А Л Ш 1 

Б М Щ 2 

В Н Ю 3 

Г О Я 4 

Д П - 5 

Е Р - 6 

Ж С - 7 

З Т - 8 

І У - 9 

К Ч - 10 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

  

ВВааррііааннтт  №№  11  

11..  ВВииддии  ппееррееггооввоорріівв..    

22..  ППоонняяттттяя  ееттииккии  іі  ккууллььттууррии  ууппррааввлліінннняя::  ооззннааккии,,  ззмміісстт,,  ссууттннііссттьь..    

33..  ВВееррббааллььннаа  іі  ннееввееррббааллььннаа  ссккллааддооввіі  ссппііллккуувваанннняя..  

  

ВВааррііааннтт  №№  22    

11..  ППоонняяттттяя  іі  ссууттннііссттьь  ееттииккии..  

22..  ООссооббллииввооссттіі  ббеессііддии  ппоо  ттееллееффооннуу..    

33..  ЕЕттииччнніі  ккооддееккссии,,  їїхх  ззннааччеенннняя  уу  ффооррммуувваанннніі  ееттииччннооїї  ппооввееддііннккии  ддііллооввооїї  

ллююддииннии..    

ВВааррііааннтт  №№  33  

1. Менеджмент як вміння раціональної організації та управління 

персоналом.  

2. Організація ділових письмових контактів та ділового листування. 

3. Манипулятивні прийоми у переговорах і способи протидії їм.   

ВВааррііааннтт  №№  44  

11..  ССттиилліі  іі  ммееттооддии  ккееррііввннииццттвваа..  

22..  ДДууххооввнниийй  ссааммооррооззввииттоокк  ммееннеедджжеерраа  

33..  ССллуужжббооввиийй  ееттииккеетт  

    

ВВааррііааннтт  №№  55  

11..  ЕЕттииккаа  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  їїїї  ооссннооввнніі  ссккллааддооввіі..  

22..  ММееттооддии  ддоосслліідджжеенннняя  ккооннффллііккттіівв..    

33..  ННааццііооннааллььнніі  ооссооббллииввооссттіі  ееттииккии  ббііззннеессуу  уу  ссккааннддииннааввссььккиихх  ккррааїїннаахх  ((ззааггааллььннаа  

ххааррааккттееррииссттииккаа))  
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ВВааррііааннтт  №№  66  

11..  ССттррааттееггііяя  йй  ттааккттииккаа  ппооввееддііннккии  вв  ккооннффллііккттіі..  

22..  ППррииннццииппии  ввддооссккооннааллеенннняя  ооссооббииссттооссттіі  

33..  ННааццііооннааллььнніі  ооссооббллииввооссттіі  ееттииккии  ббііззннеессуу  вв  УУккррааїїнніі  

  

ВВааррііааннтт  №№  77  

11..  УУппррааввллііннссььккаа  ееттииккаа  яякк  ооддиинн  зз  ввииддіівв  ппррооффеессііййннооїї  ееттииккии..    

22..  ННааццііооннааллььнніі  ттррааддииццііїї  ттаа  їїхх  ззннааччеенннняя  уу  ддііллооввооммуу  ссппііллккуувваанннніі..  

33..  ЕЕттииккаа  ббііззннеессуу  вв  ЄЄввррооппіі  ((ВВееллииккаа  ББррииттааннііяя,,  ФФррааннццііяя,,  ННііммееччччииннаа,,  ІІссппааннііяя,,  

ІІттааллііяя))  

  

ВВааррііааннтт  №№  88  

11..  ЦЦііннннооссттіі,,  ммооттииввааццііяя  ккууллььттууррии  ууппррааввлліінннняя..    

22..  ЕЕттииккаа  ллііддееррссттвваа  вв  ууппррааввлліінннніі  ббііззннеессоомм..  

33..  ООссннооввнніі  ооззннааккии  ууссппіішшннооїї  ддііллооввооїї  ппооввееддііннккии..  

  

ВВааррііааннтт  №№  99  

44..  ММееттооддии  іі  ссппооссооббии  ззааббееззппееччеенннняя  ооррггааннііззааццііїї  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй..    

55..  ЕЕттииккаа  ддііллооввооггоо  ссппііллккуувваанннняя..    

66..  ЕЕввооллююццііяя  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ппррииррооддуу  ккооннффллііккттуу..    

  

ВВааррііааннтт  №№  1100  

11..  ППоонняяттттяя  ееттииккии  іі  ккууллььттууррии  ууппррааввлліінннняя::  ооззннааккии,,  ззмміісстт,,  ссууттннііссттьь..  

22..  ООссооббллииввооссттіі  ннааццііооннааллььннооггоо  ееттииккееттуу  вв  ааззііййссььккиихх  ддеерржжаавваахх  ((ККииттаайй,,  

ЯЯппооннііяя,,  ааррааббссььккиийй  ссввіітт))..    

33..  ООссннооввнніі  ппррааввииллаа  ппооввееддііннккии  ззаа  ссттооллоомм  
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ККООННТТРРООЛЛЬЬННІІ  ППИИТТААННННЯЯ  

11..  УУппррааввллііннссььккаа  ееттииккаа  яякк  ооддиинн  зз  ввииддіівв  ппррооффеессііййннооїї  ееттииккии....    

22..  ЦЦііннннооссттіі,,  ммооттииввааццііяя  ккууллььттууррии  ууппррааввлліінннняя..    

33..  ММееттооддии  ссааммооввддооссккооннааллеенннняя  ккееррііввннииккаа..    

44..  ММееннеедджжммееннтт  яякк  ввмміінннняя  ррааццііооннааллььннооїї  ооррггааннііззааццііїї  ттаа  ууппррааввлліінннняя  

ппееррссооннааллоомм..  

55..  ЕЕттииччнніі  ппррииннццииппии  ттаа  ннооррммии  вв  ддііяяллььннооссттіі  ммееннеедджжеерраа,,  яякк  ооссннооввннооггоо  

ссуубб’’єєккттаа  ууппррааввлліінннняя..    

66..  ЕЕттииккаа  ллііддееррссттвваа  вв  ммееннеедджжммееннттіі..    

77..  ФФооррммии  ллііддееррссттвваа  уу  ппііддппррииєєммннииццттввіі..    

88..  ППоонняяттттяя  іі  ссууттннііссттьь  ееттииккии..    

99..  ВВззааєєммооззвв’’яяззоокк  ееттииккии  ттаа  ууппррааввлліінннняя  ббііззннеессоомм..    

1100..  ЕЕттииккаа  ббііззннеессуу::  ппррееддммеетт  ттаа  ссппееццииффііккаа..    

1111..  ССттррууккттуурраа  ттаа  ффууннккццііїї  ееттииккии  ббііззннеессуу..    

1122..  ЗЗвв’’яяззоокк  ееттииккии  ббііззннеессуу  зз  іінншшииммии  ееттииккоо--ффііллооссооффссььккииммии  ддииссццииппллііннааммии..  

1133..  ССттиилліі  іі  ммееттооддии  ккееррііввннииццттвваа..  

1144..  ССууттннііссттьь  ттаа  ффууннккццііїї  ббііззннеессуу..    

1155..  ВВииббіірр  ццііллеейй  ттаа  ззаассооббіівв  ввееддеенннняя  ббііззннеессуу..    

1166..  ДДііллоовваа  ппррооффеессііййннаа  ееттииккаа,,  їїїї  ррііззннооввииддии..    

1177..  ООссннооввнніі  ккооннццееппццііїї  вв  ееттиицціі  ббііззннеессуу::  ууттииллііттааррииззмм,,  ддееооннттииччннаа  ееттииккаа,,  

ееттииккаа  ссппррааввееддллииввооссттіі..  

1188..  УУппррааввллііннссььккаа  ееттииккаа  яякк  ооддиинн  зз  ввииддіівв  ппррооффеессііййннооїї  ееттииккии..    

1199..  ЦЦііннннооссттіі,,  ммооттииввааццііяя  ккууллььттууррии  ууппррааввлліінннняя..    

2200..  ФФооррммии  ллііддееррссттвваа  уу  ппііддппррииєєммннииццттввіі..    

2211..  ССттиилліі  іі  ммееттооддии  ккееррііввннииццттвваа..    

2222..  ІІссттооррііяя  ппііддххооддіівв  ддоо  ввииввччеенннняя  ссппііллккуувваанннняя..    

2233..  ВВееррббааллььннаа  іі  ннееввееррббааллььннаа  ссккллааддооввіі  ссппііллккуувваанннняя..    

2244..  ППссииххооллооггііччнниийй  ккооннттаакктт  іізз  ссппііввббеессііддннииккоомм..    

2255..  ППооззииццііїї  вв  ссппііллккуувваанннніі..    

2266..  ЕЕттааппии  ссппііллккуувваанннняя..    
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2277..  ББаарр’’єєррии  вв  ссппііллккуувваанннніі..    

2288..  ССппііллккуувваанннняя  вв  ппррааккттииччнніійй  ддііяяллььннооссттіі  ммееннеедджжеерраа  ппоо  ппееррссооннааллуу..  

2299..  ЕЕттииккаа  ддііллооввооггоо  ссппііллккуувваанннняя  ттаа  ееттииккаа  ддііллооввиихх  ккооннттааккттіівв..    

3300..  ДДііллооввіі  ззууссттррііччіі,,  ббеессііддии,,  ннааррааддии,,  ппееррееггооввооррии..    

3311..  ООссооббллииввооссттіі  ббеессііддии  ппоо  ттееллееффооннуу..    

3322..  ООррггааннііззааццііяя  ддііллооввиихх  ппииссььммооввиихх  ккооннттааккттіівв  ттаа  ддііллооввооггоо  ллииссттуувваанннняя..    

3333..  ППррооффеессііййннаа  ккууллььттуурраа  ттаа  ммоорраалльь..    

3344..  ЕЕттииккеетт  яякк  ссууккууппннііссттьь  ппррааввиилл  ппооввееддііннккии  ллююддииннии..    

3355..  ММооррааллььнніі  ооссннооввии  ееттииккееттуу..    

3366..  ООссооббллииввооссттіі  ддііллооввооггоо  ееттииккееттуу..    

3377..  ЕЕттииччнніі  ккооддееккссии,,  їїхх  ззннааччеенннняя  уу  ффооррммуувваанннніі  ееттииччннооїї  ппооввееддііннккии  ддііллооввооїї  

ллююддииннии..    

3388..  ДДііллооввиийй  ееттииккеетт  ттаа  ееффееккттииввннее  ййооггоо  ддооттррииммаанннняя  вв  ррііззнниихх  ссииттууааццііяяхх..    

3399..  ООссооббллииввооссттіі  ссллуужжббооввооггоо  ееттииккееттуу..    

4400..  ЕЕттииччнніі  ккооддееккссии,,  їїхх  ззннааччеенннняя  уу  ффооррммуувваанннніі  ееттииччннооїї  ппооввееддііннккии  ддііллооввооїї  

ллююддииннии..  

4411..  ДДооттррииммаанннняя  ппррааввиилл  ффооррммуувваанннняя  іімміідджжуу  ддііллооввооїї  ллююддииннии..    

4422..  ООссннооввнніі  ппррааввииллаа  ееттииккееттуу  ппррии  ооссооббииссттооммуу  ссппііллккуувваанннніі..  

4433..  ППррооффеессііййннаа  ккууллььттуурраа  ббііззннеессооввооїї  ддііяяллььннооссттіі..    

4444..  ООссннооввнніі  ооззннааккии  ууссппіішшннооїї  ддііллооввооїї  ппооввееддііннккии....    

4455..  ККууллььттууррнніі  ввііддммііннннооссттіі  уу  ммііжжннааррооддннооммуу  ббііззннеессіі..    

4466..  ННааццііооннааллььнніі  ооссооббллииввооссттіі  ееттииккии  ббііззннеессуу  вв  УУккррааїїнніі..    

4477..  ЕЕттииккаа  ббііззннеессуу  вв  ЄЄввррооппіі  ((ВВееллииккаа  ББррииттааннііяя,,  ФФррааннццііяя,,  ННііммееччччииннаа,,  

ІІссппааннііяя,,  ІІттааллііяя))..    

4488..  ССппееццииффііккаа  ееттииккии  ббііззннеессуу  уу  ППііввннііччнніійй  ААммеерриицціі  ((ССШШАА,,  ККааннааддаа))..  

4499..  ООссооббллииввооссттіі  ннааццііооннааллььннооггоо  ееттииккееттуу  вв  ааззііййссььккиихх  ддеерржжаавваахх  ((ККииттаайй,,  

ЯЯппооннііяя,,  ааррааббссььккиийй  ссввіітт))..  

5500..  ННааццііооннааллььнніі  ттррааддииццііїї  ттаа  їїхх  ззннааччеенннняя  уу  ддііллооввооммуу  ссппііллккуувваанннніі..  

5511..  ЗЗааггааллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй..  

5522..  ППррааввииллаа  ооррггааннііззааццііїї  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй..    
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5533..  ІІссттооррііяя  ссввііттооввиихх  ттррааддиицціійй  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй..    

5544..  ММееттооддии  іі  ссппооссооббии  ззааббееззппееччеенннняя  ооррггааннііззааццііїї  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй..    

5555..  ВВииддии  ппееррееггооввоорріівв..  

5566..  ЕЕттааппии  ппееррееггооввоорріівв..    

5577..  ООссннооввнніі  ссттррааттееггііїї  ппееррееггооввоорріівв..    

5588..  ППііддггооттооввккаа  ддоо  ппееррееггооввоорріівв..    

5599..  ААррггууммееннттааццііяя  йй  ккооннттррааррггууммееннттааццііяя  вв  ппееррееггооввоорраахх..  

6600..    ШШлляяххии  ввддооссккооннааллеенннняя  ммііжжооссооббооввиихх  ккооммууннііккаацціійй..    

6611..    ІІннффооррммуувваанннняя  ппрроо  ддііяяллььннііссттьь  ооррггааннііззааццііїї  яякк  ккооммууннііккааттииввнниийй  ппррооццеесс..  

РРооззррооббккаа  ппллааннуу  ккооммууннііккаацціійй..    

6622..  ККооммууннііккааттииввннаа  ддііяя  яякк  ккааттееггооррііяя  ссууччаассннооїї  ссооццііооллооггііччннооїї  ттееооррііїї..    

6633..  ІІннффооррммааццііййнніі  ввииммііррии  ккооммууннііккааттииввнниихх  ппррооццеессіівв::  ввееррббааллььннаа  ннаа  

ннееввееррббааллььннаа  ккооммууннііккааццііяя..    

6644..  ВВееррббааллььннаа  ккооммууннііккааццііяя::  ппррооццеессууааллььнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ттаа  ссууссппііллььнніі  

ффууннккццііїї..    

6655..  ННееввееррббааллььннаа  ккооммууннііккааццііяя::  ппррооццеессууааллььнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ттаа  ссууссппііллььнніі  

ффууннккццііїї..    

6666..  ХХууддоожжнняя  ккооммууннііккааццііяя  яякк  ттееооррееттииккоо--ммееттооддооллооггііччннаа  ппррооббллееммаа  

ссууччаассннооїї  ссооццііооллооггііїї..  

6677..  ССппііллккуувваанннняя  яякк  ккооммууннііккааттииввнниийй  ппррооццеесс::  ттррааддииццііййнніі  ттаа  ссууччаасснніі  

ттллууммааччеенннняя  ссууттннооссттіі  ддііааллооггуу  ттаа  ддііааллооггооввиихх  ввззааєєммооддіійй..    

6688..  ППррооббллееммии  ддееззооррггааннііззааццііїї  ккооммууннііккааттииввнниихх  ввззааєєммооддіійй..    

6699..    ЗЗаассттооссуувваанннняя  ттееххннііччнниихх  ззаассооббіівв  уу  ссффеерріі  ккооммууннііккаацціійй..    

7700..  ММааннииппуулляяттииввнніі  ппррииййооммии  уу  ппееррееггооввоорраахх  іі  ссппооссооббии  ппррооттииддііїї  їїмм..    

7711..  ЕЕввооллююццііяя  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ппррииррооддуу  ккооннффллііккттуу..    

7722..  ССооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі  ттееооррііїї  ккооннффллііккттуу..    

7733..  ББаарр’’єєррии  ннаа  шшлляяххуу  ддоо  ввззааєєммооррооззуумміінннняя,,  ззооккррееммаа  ммооррааллььнніі..    

7744..  ММееххааннііззммии  ввззааєєммооррооззуумміінннняя,,  рроолльь  ееттииккии  вв  їїхх  ззаассттооссуувваанннніі..    

7755..  ММееттооддии  ддоосслліідджжеенннняя  ккооннффллііккттіівв..    

7766..    ГГееннееззиисс  ккооннффллііккттуу..    
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7777..  ВВааррііааннттии  ввииххооддуу  зз  ккооннффллііккттнниихх  ссииттууаацціійй..  

7788..  ССттррааттееггііяя  йй  ттааккттииккаа  ппооввееддііннккии  вв  ккооннффллііккттіі..    

7799..  ФФііннааллии  йй  ннаассллііддккии  ккооннффллііккттуу..    

8800..  ППррооггннооззуувваанннняя  йй  ппооппеерреедджжеенннняя  ккооннффллііккттіівв..    

8811..  ППоорряяддоокк  ппііддггооттооввккии  іі  ппррооввееддеенннняя  ппррееззееннттааццііїї..    

8822..  ООссннооввнніі  ффааккттооррии  ппллааннуувваанннняя  ддііллооввиихх  ззууссттррііччеейй..    

8833..  ККооммууннііккааттииввнніі  ббаарр’’єєррии  ттаа  ммееттооддии  їїхх  ппооддооллаанннняя..    

8844..  ННееййрроо  ллііннггввііссттииччннее  ппррооггррааммуувваанннняя  ййооггоо  ссууттннііссттьь  ттаа  ммееттооддии  

ввииккооррииссттаанннняя..  

8855..  ППииссььммооввіі  ккооммууннііккааццііїї..    

8866..  ППррооццеесс  ппііддббууддооввии  ппіідд  ссппііввббеессііддннииккаа    

8877..  ООссннооввнніі  ппоонняяттттяя  ддооккууммееннттааллььннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  ууппррааввлліінннняя..  

ДДооккууммееннттооооббіігг..    

8888..  ППррииччииннии  ддееффооррммааццііїї  ккооммууннііккааттииввннооггоо  ппррооццеессуу..    

8899..  ООссннооввнніі  ееллееммееннттии  ззааббееззппееччеенннняя  ееффееккттииввнниихх  ккооммууннііккаацціійй..    

9900..    ММееттооддии  ввддооссккооннааллеенннняя  ссииссттееммии  ккооммууннііккаацціійй  вв  ооррггааннііззааццііїї..    
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	НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
	« Етика Бізнесу»
	Підготовлено доцентом кафедри менеджменту  Берестецькою Л.М.
	В умовах ринкової економіки необхідним елементів успішного розвитку підприємницьких стосунків є етика бізнесу. З метою ефективного функціонування підприємства необхідно налагоджувати ділові стосунки з партнерами, керівниками інших компаній, вміти орга...
	Дисципліна «Етика бізнесу» спрямована на вивчення сутності етики, моральності, практичного спілкування, вивчення основних принципів та механізмів впровадження етичних норм, вимог та правил.
	Мета дисципліни — формування у студентів етичних норм у сфелі управління бізнесом, надати студентам уяву, щодо моральних вимог до ділових стосунків , проведення ділових переговорів, про моральні принципи, про сучасні технологічні вимоги до основних фо...
	Завдання — надати знання у сфері етики бізнесу, умінь, навичок, впорядкування здобутих знань, вміння їх застосовувати при виконанні практичних завдань. Скласти уяву у студентів про етичні і психологічні якості учасників ділового спілкування; про мора...
	Зміст самостійної роботи студента з дисципліни „етика бізнесу” визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.
	Етика бізнесу тісно пов’язаний з такими дисциплінами як менеджмент, управління персоналом, управління бізнесом, стратегічне управління, етика підприємницької діяльності, бізнес тренінгом, комунікаційним тренінгом, психологією та мотиваційним менеджмен...

	тематичний план
	дисципліни «ЕТИКА БІЗНЕСУ»
	Поняття і сутність етики. Етика, мораль, бізнес. Етика бізнесу як складова етики ділових відносин. Взаємозв’язок етики та управління бізнесом. Етика бізнесу: предмет та специфіка.
	Структура та функції етики бізнесу. Співвідношення загальнолюдської етики та етики бізнесу. Зв’язок етики бізнесу з іншими управлінськими дисциплінами.
	Управлінська етика як один з видів професійної етики. Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність. Цінності, мотивація культури управління. Методи самовдосконалення керівника. Етична атмосфера в організації і стиль управління.
	Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта управління. Етика лідерства в менеджменті. Форми лідерства у підприємництві. Стилі і методи керівництва.
	Сутність та функції бізнесу. Етика підприємництва та її основні складові. Підприємницька діяльність в умовах ринку. Поняття відповідальності в сучасній етиці бізнесу. Відмінність етичних норм від юридичних.
	Вибір цілей та засобів ведення бізнесу. Ділова професійна етика, її різновиди. Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, етика справедливості.
	Управлінська етика як один з видів професійної етики. Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність. Цінності, мотивація культури управління. Етика лідерства в управлінні бізнесом. Форми лідерства у підприємництві. Стилі і методи керівн...
	Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта управління.
	Історія підходів до вивчення спілкування. Типології спілкування. Елементи спілкування. Феноменологія спілкування. Вербальна і невербальна складові спілкування. Психологічний контакт із співбесідником. Позиції в спілкуванні. Етапи спілкування. Бар’єри ...
	Тема 6. Професійна культура спілкування та діловий етикет
	Етика ділового спілкування та етика ділових контактів. Ділові зустрічі, бесіди, наради, переговори. Особливості бесіди по телефону. Організація ділових письмових контактів та ділового листування.
	Професійна культура та мораль. Етикет як сукупність правил поведінки людини. Моральні основи етикету. Особливості ділового етикету. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини.
	Тема 7. Бізнес – етикет: сутність, правила
	Діловий етикет та ефективне його дотримання в різних ситуаціях. Особливості службового етикету. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини. Дотримання правил формування іміджу ділової людини.
	Основні правила етикету при особистому спілкуванні. Професійна культура бізнесової діяльності. Основні ознаки успішної ділової поведінки. Основні правила доброї поведінки за столом.
	Культурні відмінності у міжнародному бізнесі. Національні особливості етики бізнесу в Україні. Етика бізнесу в європейських країнах. Специфіка етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада). Особливості національного етикету в азійських державах (Кит...
	Загальна характеристика ділових зустрічей. Правила організації ділових зустрічей. Історія світових традицій ділових зустрічей. Методи і способи забезпечення організації ділових зустрічей. Етика ділового спілкування.
	Загальноприйняті закони і нормативи ділового спілкування. Предмет ділової зустрічі. Місце проведення протокольних переговорів (на території своєї фірми, фірми партнера, на нейтральній території, дистанційно). Матеріали для обговорення на переговорах.
	Основні правила підготовки приміщень. Специфікація зустрічі делегацій. Основні моменти під час привітання учасників візиту. Плани розсаджування учасників ділової зустрічі за столом переговорів. Особливості вибору офіційної мови протокольних зустрічей....
	Тема 11. Стратегія проведення переговорів
	Види переговорів. Етапи переговорів. Основні стратегії переговорів. Керування конфліктами. Підготовка до переговорів. Мистецтво говорити й уміння слухати. Контроль над емоціями. Аргументація й контраргументація в переговорах. Види аргументів. Прийоми ...
	Тема 12. Спілкування у конфліктних ситуаціях, шляхи їх вирішення
	Еволюція уявлення про природу конфлікту. Соціально-психологічні теорії конфлікту. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.
	Методи дослідження конфліктів. Генезис конфлікту. Варіанти виходу з конфліктних ситуацій: міжособистісні стилі розв’язання конфлікту, структурні методи розв’язання конфліктів, самостійне розв’язання конфліктів, розв’язання конфліктів за допомогою посе...
	Стратегія й тактика поведінки в конфлікті. Фінали й наслідки конфлікту. Прогнозування й попередження конфліктів. Арбітраж. Посередництво. Переговори. Психотерапія конфлікту.
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