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ВСТУП
Програма вивчення  навчальної дисципліни за вибором  “Соціологія бізнес комунікацій” складена у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки  «магістра» » у напрямку  «соціологія».  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формалізовані комунікативні практики, що мають місце в різноманітних за формою бізнес  організаціях та  корпораціях.  
Міждисциплінарні зв’язки:  соціальною психологією, економікою,  соціологією організацій та комунікацій.
			    			    
1.1.Мета дисципліни – отримання студентами фундаментальних теоретичних знань про природу, структуру, функції, об’єкт і предмет, бізнес комунікацій та можливості формування комунікативної компетенції, що представлена через знання щодо бізнес  комунікації, комунікативні навички та вміння. 
1.2.Завдання – оволодіти теоретичним матеріалом з даної дисціпліни і навчитися використовувати відповідний  матеріал для здійснення успішних бізнес комунікацій. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної програми студенти  повинні 
знати: 
Поняття «бізнес комунікація» та його соціологічну інтерпретацію

	Способи, шляхи і форми вираження бізнес практик


	Види та характеристики основних видів бізнес комунікацій (переговори, презентації, конфлікт, збори)


	Взаємозалежність  між  корпоративною культурою та бізнес комунікаціями.


	 Взаємодію  функціонування бізнес комунікацій в залежності від тієї чи іншої корпоративної 


	Знати особливості та алгоритм проведення зборів, переговорів, презентацій


	Розуміти природу конфлікту та шляхи його  усунення


	Закономірності здійснення ефективних бізнес комунікацій


	Методики дослідження  бізнес комунікацій


вміти: працюючи з тематичною літературою, самостійно розвивати свій науковий та фаховий потенціал, застосовувати раціональні методи оволодіння знаннями;

	орієнтуватись у науковій та періодичній соціологічній літературі з актуальних питань вивчення бізнес комунікацій, відбирати з цієї інформації найголовніше, систематизувати її, вміти працювати з науково-методичними посібниками;


	коректно вести наукову дискусію, формулювати тези, вміло використовувати арґументацію для доведення своєї позиції, прислухатись до опонентів, враховувати конструктивну критику;


	підготувати і здійснити ефективну презентацію



На вивчення дисципліни відводиться :  120 годин 4 кредити. Зокрема: лекцій – 20 години, практичних - 20 годин, самостійна робота – 80 годин.
2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 
3. Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, колоквіум, особисті презентації. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1 «Бізнес комунікація: види, форми, характеристики»     
Тема1: Роль бізнес комунікацій у сучасному діловому світі.  Для чого власне нам потрібні бізнес комунікації (2год). 
Бізнес та його характеристики. Нові тенденції у бізнес практиках. Краудсорсінг, та його наслідки. Роль комунікації у сучасному діловому спілкуванні. 
Тема2:  Комунікація та корпоративна культура: концепції, моделі, розвиток (2год). 
Концепція корпоративної культури, для чого вона? Рівні культури. Аналіз культури організацій та ролі в ній бізнес-комунікацій. Лідерство і корпоративна культура. 
Тема3: Комунікативна компетентність (2год). 
Поняття комунікативної компетенції. Сприйняття та передача комунікативних сигналів. Комунікативні драми. Подолання комунікативних драм за допомогою комунікативних вмінь. Конфлікт як комунікативна драма і можливість. 
Тема4: Презентація в стилі «фанк»: що варто знати про ефективне проведення презентації (4год).
Види презентацій. Структура та технологія проведення презентацій. Мовний каркас. Техніки та технології в підготовці презентацій. 
Тема5:  Наради, збори та їх альтернатива для сучасних бізнес процесів (2год). 
Збори та наради як різновид комунікації. Види зборів та алгоритм їх проведення.
Тема6: Основи переговорів: підходи та різновиди (4год). 
Специфіка переговорів як бізнес практики. Види «складних клієнтів». «Жорсткі переговори». Техніки роботи з запереченнями. 
Тема7: Сучасні методики дослідження бізнес комунікацій (2год).
Психодіагностика малих і великих соціальних груп. Методи соціометрії та їх використання. Опитування в малих соціальних групах.  Онлайн діагностика. 
Тема 8: Підсумкова лекція-МКР (2год).
Змістовий модуль 2 «Опановуємо  техніки здійснення ефективних бізнес комунікацій»  
Тема 9. Техніки і алгоритми бізнес-комунікацій (20 годин) – практикум у формі тренінгового заняття. 
Двохденний тренінг з бізнес – комунікацій: 
1.Техніки переговорів. – 5 годин. 
2.Техніки вирішення конфліктів. – 5 годин. 
3.Техніки презентацій. -– 5 годин. 
4.Техніка "Печа –куча". - – 5 годин. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Гандапас Р.Камасутра для оратора. Електронний ресурс: Vegas2011/at/ua/rfvfsutra_dlja_oratora.pdf
	Девид Перл. Опять совещание. - Моска 2013. Изд-во: Альпина паблишер.- 236с.
	Джефф Хау. Краудсорсинг.- Москва. 2012. Изд-во: Альпина паблишер -284с. Кьелл Н. Бизнес в стиле «фанк». Електронний ресурс: e-libra.ru>read/197963-biznes-v-stile-fank…pod.
	Cтруктура, агентність та соціальна система в теорі. Електронний ресурс: irbis-nbud/gov.ua>cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis
Спэнгл.М.  Переговоры.Решение в разном контексте. Електронний ресурс:dapf.ru/forum/threads/m-spehngl-peregovory-reshenie-problem-v-raznom-kontekste.9657/
	Теория структурации Є. Гидденса – Социальные институты: сущность и разновиность теорий т подходов. Электронный ресурс: studbooks.net/591173/sotsiologiya_strukturatsil_giddensa
	Рейнольдс Р. Обнаженный оратор. Електронний ресурс: Bookz.ru/authors/garr-reinol_ds/obnajenn_174.html
	Рейнольдс Р.Презентация в стиле дзен. Електронний ресурс: Baguzin.ru.>wp…2015/05…Презентация- в –стиле- дзен.pdf
Загальний обсяг 42 годин, у тому числі: лекцій – 20години, практичних 20 годин. 
 


