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ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ В ПІДПРИЄМНИЦІКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Терміни, що відповідають на поставлене питання, зміст яких пояснює 

його наведемо в наших дослідженнях: культура, етикет, підприємство, 

взаємодія, спілкування, правопорушення, фахова етика, мораль, самоподача, 

ділова етика, менеджер-підприємець, припис. 

Ключову роль функціонування підприємства відіграє культура. Вона 

забезпечує високого престижу підприємству, та сприяє підвищенню 

виробництва, удосконаленні якості продукції та послуг, а точніше збільшенню 

прибутку. 

Поняття «культура» у певному розумінні означає сполучення 

матеріальних і духовних цінностей, які виробляє людство у свого розвитку. 

Одночасно культура показує створення цих цінностей та засоби їх 

застосування. Таким чином вона виступає важливим критерієм оцінювання 

особистості. Саме культура визначає спрямованість суспільної та економічної, 

поведінки підприємця, змушує дотримуватися статусу ділової людини. 

Культура показує сукупність вимог, правил, знань та вміння поводитися у 

сфері бізнесу. Культура підприємництва з'ясовує спосіб спілкування 

бізнесмена, менеджера, зі своїм клієнтом, партнером, підлеглим та іншими 

особами. 

Сучасний діловий етикет – глибоке знання пристойності, уміння тримати 

себе так, щоб заслужити загальне повагу. За культурою поведінки робітника 

компанія може судити його вмінню спілкуватися з клієнтами. 

Діловий етикет – це порядок поведінки у сфері бізнесу та ділових 

контактів. Відомо, що всім співробітники фірми – обличчя компанії, і важливо, 

щоб ця особа була гарна і професійна, доброзичлива, послужлива, самостійна. 

Навіщо усі ці умовності? Взагалі це не ХІХ столітті, етикет вже давно 

перестав бути частиною ділового спілкування. Молоді підприємці хизуються в 

футболках з непристойними написами, в інтернет-спілкуванні допустимі 

смайлики, а поплескати по плечу співрозмовника вже не здається чимось не 

нормальним. У певних колах суспільства це нормально, але бізнесменам через 

боргом служби спілкуються із чиновниками, із інвесторами, із старшим 

покоління, для яких усе це неприйнятно. А іноземні партнери взагалі можуть не 

правильно зрозуміти цей прояв емоцій. 

Отже, на мою думку навіщо знати правила ділового етикету? 

- щоб справити враження на партнерів та колег по роботі, бізнесу; 

- щоб надати приклад іншим, стати авторитетом своїм підлеглим; 

- для загальної освіти: навчатись новому. 

Ключові особливості ділового етикету:  

https://santorpack.ru/uk/color-in-the-interior/skachat-zhivye-oboi-na-rabochii-stol-vodopady-klyuchevye.html
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- У діловому етикеті має бути свобода, під поняттям свобода мається на 

увазі, що вона має стати перешкодою вільному бажанню партнерів. У діловому 

середовищі ви повинні цінувати свободу інших, але й звісно не забувати про 

себе. Тобто не заважати  справам інших компаній та вибору методів виконання 

домовленостей. 

- Також важливу роль грає ваше мовлення, цьому потрібно приділити 

необхідну увагу. При спілкуванні з роботодавцем, партнером чи колегою, 

змініть тон та тембр голосу. Він має бути привітним та дружелюбним, 

шанобливе ставлення до співрозмовника допомагає зберігати гарні відносити, 

та сприятиме процвітанню вашого виробництва, фірми, компанії. 

- Толерантність та терпимість допомагають у розумінні та прийнятті 

недоліків партнерів, клієнтів чи колег. Таке ставлення сприятиме довірі та 

розумінні між партнерами. 

- Тактовність та делікатність – це уміння чути опонента та слухати його. 

Обов`язково, при спілкування з співрозмовником зверніть увагу на вік, стать, 

релігійні переконання, пі час діалогу потрібно обходити стороною деякі теми. 

Зазвичай це необхідно враховувати під час переговорів з іноземцями, адже 

звичаї, традиції інших країн можуть значно відрізнятись та здатись дивними та 

незрозумілими від традицій вашої країни. 

- Пунктуальність та відповідальність. Одні із ключових принципів 

культури. Людина яка не коректно розпоряджається своїм часом тим самим 

спізнюється на конференції, наради без сумніву залишають негативний 

відбиток на майбутнє ставлення до вас, адже запізнення всього на 5 хвилин 

розцінюється як грубе порушення у діловому етикеті.  І навіть найщиріші 

вибачення не зможуть загладити вину. 

- Виконавчість та відповідальність означають вміння брати 

відповідальність і виконувати роботу вчасно, та правильно. 
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