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  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 4. КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ  

Тема уроку: Теоретичні основи комунікації в бізнесі. 

Мета: сприяти формуванню знань про комунікації; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних продуктів. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професій регіону. 

3. Вивчення нового матеріалу 

Головна причина через яку у людей не виходить зробити кар'єру - погана 

взаємодія зі своїми колегами, невміння спілкуватися з людьми. Спілкуйтеся з 

людьми звичайним для них мовою, будьте на їхньому боці. Говоріть відкрито і 

просто, але й вмійте вислухати людей, заглиблюйтеся в їхні проблеми і 

допомагайте їх вирішити. Лідо Ентоні «Лі» Якокка американський менеджер, 

автор кількох автобіографічних бестселерів. Був президентом компанії Ford та 

головою правління корпорації Chrysler. 

Комунікологія та комунікативістика як нові міждисциплінарні наукові 

напрями Наприклад, Фелікс Шарков вважає, що комунікативістика - науковий 

напрямок комунікології, що вивчає зародження і функціонування інформаційно-

комунікаційних систем, способи здійснення комунікацій цих систем із зовнішнім 

суспільним середовищем, а також теоретичні засади та практичні аспекти 

соціальної взаємодії в різних мережах комунікації (включаючи електронні 

мережеві спільноти). Поняття «комунікативістика» має сенс використовувати для 

позначення всього комплексу наукових дисциплін і практичних додатків, що 

описують, пояснюють і розробляють методичне забезпечення для комунікативної 

діяльності людини і соціальних систем. Комунікація - від лат. «communicatio» - 

що означає повідомлення, передача і від «communicare» - робити спільним, 

розмовляти, пов'язувати, повідомляти, передавати - наукова дисципліна (відома 

також як теорія комунікації, наука про комунікації, комунікаційна наука і навіть - 

комунікологія (В. П. Яковлєв), комуникативістика або комунікатика, а в західно-

європейському та американському найменуваннях - communication studies, або 

просто- communications), а також метадискурс (Р. Крейг), процесу (соціальному) 

«комунікації/взаємодії/інтеракції», що розуміється як першооснови для будь-яких 

процесів життя людини і суспільства, а також сам цей процес і його результати. 

Можна констатувати, що в дослідженнях комунікації поряд з абстрактними, 

теоретичними уявленнями, досить сильно дистанційними від конкретної 

дійсності, викристалізувалися знання, які безпосередньо сфокусовані на вивченні 
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та вирішенні практичних колізій комунікаційного поведінки. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ 

КОМУНІКАЦІЇ Теорія мовної комунікації Теорія органі- заційних комуні- кацій 

Теорія цивільних комунікацій Теорія масових комуніка цій Теорія бізнес комуні- 

кацій Теорія між куль- турних комуні- кацій Теорія медич- них комуні- кацій 

Теорія педагогіч них комуні- кацій Теорія немовної комунікації Комунікаційний 

менеджмент 

 

 
Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 
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