
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ6 
2. Назва: Бізнес-етика та ділові комунікації 
3. Тип: обов’язкова 
4. Рівень вищої освіти: IІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1.  
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Cамолюк Наталія Миколаївна, 
кандидат економічних наук, доцент; Білан Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент;  
9. Результати навчання:  

- формування у студентів базової системи знань щодо бізнес-етики і техніки ділового 
спілкування; використання ділової атрибутики та ін. 

- вміння організації та проведення публічних виступів, презентацій, ділових зустрічей та 
прийомів;  

- практичні навики здійснення ділових контактів з клієнтами та партнерами, в т.ч. іноземними.  
10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: - 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Психолого-педагогічні основи 
професійної діяльності, Соціальна відповідальність. 
12. Зміст курсу: 

Сутність бізнес-етики та ділового етикету.  
Ділова атрибутика.  
Діловий імідж.  
Ділове спілкування.  
Ділові комунікації за допомогою письмових документів.  
Ділові зустрічі та переговори.  
Ділові прийоми. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Баранівський В. Ф., Скворцова Т. Г. Етика бізнесу: навч. посібник. К.: Видавець Паливода А.В., 
2008. 200 с. 
2. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 
344 c. 
3. Етика ділових відносин: навч. посібник / [Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. та ін.]. 
Вінниця: ВНТУ, 2011. 309 с.  
4. Здоровенко В.В. Культура ділового спілкування: навч. посіб. Дрогобич: Каменяр, 2002. 147 с. 
5. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. К.: 
Центр навч. літератури, 2005. 224 с.  
6. Статінова Н. П., Радченко С.Г. Етика бізнесу: навч. посібник. К.: КНТЕУ, 2001. 280 c. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. – лекцій, 14 год. – практичні,  60 год. – самостійної робота. Разом – 90 год.  
Методи: елементи проблемної лекції, використання мультимедійних засобів, дискусії, групові та 
індивідуальні завдання, імітаційні вправи, кейси, тестування та розв’язок задач.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язок задач, модульний контроль.  
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри ТРіП, д.е.н., професор                                Г. Ю. Міщук 
 
Розробник 
к.е.н., доцент                                              Н.М. Самолюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВВ6. 
2. Title: Business ethics and business communications 
3. Type:  obligatory. 
4. Higher Education Level: II (Master’s).  
5. Year of study, when the discipline is offered:  1. 
6. Semester when studied discipline: 1. 
7. Number of ECTS credits established: 3. 
8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position: Samoliuk Natalia 
Mykolaivna, Candidate of Economics, associate professor; Bilan Svitlana Anatoliyivna, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor.  
9. Results of studying:  

- formation of a basic system of knowledge on business ethics and business communication techniques; 
use of business paraphernalia, etc. 
- skills of organizing and conducting public speeches, presentations, business meetings and receptions; 
- skills of business contacts with clients and partners, including foreign. 

10. Forms of classes organization: training sessions, independent work, control tests. 
11. Disciplines preceding the study of this discipline: - 
Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline: Psychological and pedagogical 
foundations of professional activity, Social responsibility. 
12. Course contents:  

The essence of business ethics and business etiquette.  
Business paraphernalia.  
Business image.  
Business communication.  
Business communications through written documents.  
Business meetings and negotiations.  
Business receptions.  

13. Recommended educational editions:  
1. Baranovsky V.F., Skvortsova T.G. Business ethics: textbook. K.: Publisher Palivoda A.V., 2008. 200 p. 
2. Gritsenko T.B Ethics of business communication: textbook. K.: Center for Educational Literature, 
2007. 344 p. 
3. Ethics of business relations: textbook. / [Lesko O.Y., Pryshchak M.D., Zalyubivska O.B., etc.]. 
Vinnytsia: VNTU, 2011. 309 p. 
4. Zdorovenko VV Culture of business communication: textbook. Drogobich: Kamenyar, 2002. 147 p. 
5. Zusin V. Ya. Ethics and etiquette of business communication: textbook. - 2nd ed., Reworked. and ext. 
K.: Center for Education. Literature, 2005. 224 p. 
6. Statinova N.P., Radchenko S.G. Business ethics: textbook. K.: KNTEU, 2001. 280 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical work – 14 hours; independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  
Methods: elements of problem lectures, use of multimedia, discussions, group and individual tasks, 
simulation exercises, case studies, testing and tasks solving. 
15. Forms and assessment criteria:  
Assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: test at the end of the 1st semester. 
Current control (100 points): testing, questioning, tasks solving, module control.  
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department of Human Resources 
and Entrepreneurship, Prof.                    H.Y. Mishchuk 

 
Prepared by 
Candidate of Economics, associate professor                                                            N.M. Samoliuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


