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Інформація про курс 
«Ділова етика» є вибірковою навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, 

семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год ( V семестр). Для вивчення 

дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і 

підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок у сфері ділового 

спілкування. Зокрема, розкрити сутність та поняття етики та етикету ділового спілкування; розглянути 

стилі, види, принципи та мотиви ділового спілкування; визначити особливості вербальних та 

невербальних засобів комунікації; виділити фактори іміджу ділової людини; вивчити складові ділового 

етикету у міжнародному бізнесі; окреслити базові теорії походження лідерства.  

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни «Ділова етика» - засвоїти етичні норми і правила ділового спілкування для 

успішної професійної кар’єри. 

Цілі полягають у тому, щоб набути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового 

спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової 

діяльності;  проаналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші 

індивідуальні особливості, що проявляються під час ділового спілкування; оволодіти системою способів і 

засобів ділового спілкування, його стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до психологічних і 

соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і правил гуманістичної етики; навчитися гнучко 

застосовувати обрані способи й засоби у процесі спілкування із співвітчизниками та іноземними 

партнерами під час індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у виступах перед різними 

аудиторіями, на переговорах, при розв'язанні конфліктів та ін.; накреслити шляхи формування культури 

спілкування, становлення та самовдосконалення індивідуального стилю спілкування спеціалістів 

відповідно до етичних та психологічних норм і правил. 



Література для вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Гах Й. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Гах Й.  – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 160 с. 

2. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : Центр  

навчальної літератури, 2019. – 344 с. 

3. Зусін В. Етика та етикет ділового спілкування : Навчальний посібник / В. Зусін. – К. :  Центр навчальної 

літератури, 2005. – 224 с.  

4. Малахов В. Етика спілкування: навч. посібник / В. Малахов.  – К. : Либідь, 2006. – 400 с. 

5. Максвелл Дж. 21 беззаперечний закон лідерства / Дж. Максвелл. – Харків,  

«Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 336 с. 

6. Максимовский М. Этикет делового человека / М.  Максимовский. – М., 2005, – 298 с. 

7.  Палеха Ю. Етика ділових стосунків : навчальний посібник / Ю.І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. –  356 с. 

8. Салімін С., Руденко А. Ділове спілкування  / С. Салімін, А. Руденко. – М.,  2010.  – 269 с. 

9. Чмут Т., Чайка Г. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / Т.Чмут, Г. Чайка. –  К. :  Вікар, 

2006. – 223 с.  

10. Ягер Дж. Деловой этикет / Ягер Дж. – М., 2004, – 176 с. 

 

Допоміжна 

1. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: [Учебное пособие по экономическим специальностям]. / Р.Н. 

Ботавина. –  М. : Финансы и статистика, 2003. –  206 с. 

2. Білик Е. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад / Е. Білик. – Донецьк : БАО, 2005. 

– 382 с. 

3. Михалькевич  Г. Н. Этикет международного общения: учеб. пособие / Г. Н. Михалькевич.  –  Минск : 

Книжный дом, 2004. –  272 с. 

4. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. – М. : Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2004. – 288 с. 

5. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта / В.П. Шейнов. – Мн. : Амалфея, 1996. –  384 с. 

 

Тривалість курсу 3 кредити, 90 год. 



Обсяг курсу 48  аудиторних годин 

З них: 

32  години лекцій 

16 годин  семінарських занять 

42 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

 

ЗНАТИ:  

 способи і засоби ділового спілкування;  

 шляхи формування культури спілкування, становлення та самовдосконалення індивідуального 

стилю спілкування спеціалістів відповідно до етичних та психологічних норм і правил; 

 основні поняття, особливості, функції ділового етикету; 

 специфіку проведення ділових бесід, зустрічей, переговорів; 

 фактори іміджу ділової людини та організацій.  

 

УМІТИ: 

 аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші 

індивідуальні особливості, що проявляються під час ділового спілкування;  

 гнучко застосовувати обрані способи й засоби у процесі спілкування із співвітчизниками та 

іноземними партнерами під час індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у 

виступах перед різними аудиторіями, на переговорах, при розв'язанні конфліктів та ін.; 

 користуватись навиками і прийомами створення сприятливого психологічного клімату у робочому 

колективі; 

 використовувати етико-психологічні методи управління; 

 формувати власний позитивний імідж та організації.  

Формат курсу Очний 



Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Ділова етика»
1
 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з  загальної психології, соціальної психології,  

психології управління, етики, філософії, соціології.   

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Проблемно-пошукові. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод проектів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 
 

Необхідні обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом «Ділова етика»: 

Загалом – 100 балів, з них: 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Контролі 

знань 

Сума 

 

 

Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль № 2 

 

 

 

20 

 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 



Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Оцінка 
 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

Питання до заліку 1. Особливості етики ділового спілкування та її місце в системі наук про мораль.  

2. Прикладний характер ділової етики.  

3. Роль філософії у дослідженні проблем ділової етики.  

4. Психологія і етика як базисні дисципліни у вивченні ділової етики.  

5. Гуманістичний зміст та практична спрямованість ділової етики. 

6. Предмет, мета і завдання навчального курсу “Ділова етика”. 

7. Базові категорії етики ділового спілкування.  

8. Основні принципи етики ділового спілкування.  

9. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії.  

10. Моделі та стилі спілкування.  

11. Техніка, рівні та сторони спілкування. 

12. Функції спілкування.  

13. Культура спілкування та її складові.  

14. Поняття комунікативної установки та її етичний зміст.  

15. Моральна культура як етична основа спілкування. 

16. Моральні цінності, норми і принципи спілкування. 



17. Моральні вимоги до сторін спілкування.  

18. Поняття ділового спілкування, його особливості та структура.  

19. Усні форми ділового спілкування.  

20. Письмові форми ділового спілкування. 

21. Види ділового спілкування.  

22. Рівні ділового спілкування.  

23. Моральні засади ділового спілкування.  

24. Морально-етичні вимоги до учасників ділового спілкування.  

25. Поняття взаємодії та її види.  

26. Моральні вимоги до суб’єктів взаємодії.  

27. Проблема взаєморозуміння у діловому спілкуванні. 

28.  Рівні взаєморозуміння.  

29. Механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.  

30. Перепони на шляху до взаєморозуміння: моральний контекст проблеми.  

31. Поняття та основні ознаки вербального спілкування. 

32. Мова як необхідна умова спілкування.  

33. Функції мови у діловому спілкуванні.  

34. Культура слухання та її моральні засади.  

35. Культура говоріння та її моральні засади. 

36. Вплив моральних якостей особистості на культуру вербального спілкування.  

37. Поняття про невербальні засоби комунікації та їх класифікація.  

38. Кінесика як невербальний засіб спілкування.  

39. Окулістика, такесика та сенсорика як види невербальної комунікації. 

40. Етичний аспект проксеміки і хронеміки.  

41. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.  

42. Поняття етикету, його походження та види.  

43. Моральні основи етикету.  

44. Діловий етикет, його особливості та моральні засади.  

45. Основні правила ділового етикету при влаштуванні на роботу.  

46. Етика та етикет у взаєминах з колегами по роботі, клієнтами та діловими партнерами. 

47. Моральні норми поведінки керівника.  



48. Моральні засади етикету міжнародного ділового спілкування.  

49. Приватне і службове у ділових стосунках.  

50. Чоловіки і жінки у службових взаєминах.  

51. Етичні вимоги щодо іміджу ділової людини.  

52. Поняття професійної етики.  

53. Специфіка професійної етики та мораль.  

54. Види професійної етики.  

55. Етика вченого.  

56. Педагогічна етика.  

57. Мораль і етика медпрацівників.  

58. Професійна етика працівників правоохоронних органів.  

59. Професійна етика працівників культури.  

60. Етика бізнесу.  
 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Схема курсу “Ділова етика”  

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

І тиж. 
07.09.20 
4 год. 
 
 

Тема 1. Ділова етика як галузь 

науково-практичного знання і 

навчальна дисципліна 
Етика ділового спілкування як 

специфічна галузь етичного знання. 

Предмет, мета і завдання курсу “Етика 

ділового спілкування”. Базові категорії 

етики ділового спілкування.  

Основні принципи етики ділового 

спілкування. 

Лекція 

дискусія 

1. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: [Учебное 

пособие по экономическим специальностям]. / Р.Н. 

Ботавина. –  М. : Финансы и статистика, 2003. –  206 с. 

2. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : 

Навчальний посібник / В.Я. Зусін. – К. :  Центр 

навчальної літератури, 2005. – 224 с.  

3. Мовчан В. С. Етика. Навчальний посібник / В.С. 

Мовчан. –  К. : Знання, 2007. – 483 c. 

4. Палеха Ю.І. Етика ділових стосунків : навчальний 

посібник / Ю.І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. –  356 с. 

5. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

Вікар, 2006. – 223 с. 

 

 1) Підготувати наукову  

доповідь на тему: 

Актуальність проблемного 

поля ділової етики. 

2) Питання для 

обговорення: 

* Що дають Вам знання з 

етики і психології 

спілкування для 

майбутньої професійної 

діяльності та особистого 

життя? 

5 год.  

До 

08.09.20  

ІІ тиж. 
08.09.20 
2 год. 

Тема 1. Актуальність та 

гуманістична спрямованість 

курсу “Ділова етика” 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

ІІІ тиж. 
14.09.20 
21.09.20 
4 год. 
 

Тема 2. Спілкування як 

соціально-етичний феномен. 

Спілкування як основа 

життєдіяльності людей та їхньої 

взаємодії. Форми і види 

спілкування. Функції спілкування. 

Техніка спілкування. Моделі і 

стилі спілкування. Культура 

спілкування,  його гуманістична 

спрямованість. 

 

Лекція-діалог 1. Бодалев А.А. Психология общения / А.А. Бодалев. 

– М. : Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж : НПО «МОДЭК», 

1996. – 256 с. 

2. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. 

Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

3. Конецкая В.П. Социология коммуникаций. 

Учебник / В.П. Конецкая.  – М. : Международный 

университет бизнеса и управления, 1997. –  304 с. 

4. Хміль  Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. для 

1)  Питання для 

обговорення:  

*  Антуан де Сент-

Екзюпері сказав, що 

спілкування – це розкіш. У 

чому ж полягає цінність 

спілкування? 

* Які зв’язки існують між 

культурою спілкування та 

пізнанням себе та іншого?  

2)  Творче завдання: 

До 

22.09.20  



ІV тиж. 
22.09.20 
2 год. 

Тема 2. Феномен спілкування та 

його етична сторона 
Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

студ. вищих навч. закладів / Ф. І. Хміль. –   К. : 

Академвидав, 2004. –  280 с. 

5. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

Вікар, 2006. – 223 с. 

«Спілкування в житті 

людей (аналіз ситуацій)». 

5 год. 

 

 

 

 

 

 

V тиж. 
28.09.20 
05.10.20 
4 год. 

Тема 3. Ділове спілкування та 

його морально-етичні засади. 

Ділове спілкування, його 

особливості та структура.  

Цілі ділового спілкування. 

Комунікативні принципи ділового 

спілкування. Форми ділового 

спілкування. Вимоги до усної 

форми ділового спілкування. Усні 

форми ділового спілкування. 

Письмові форми ділового 

спілкування. Рівні ділового 

спілкування. Морально-етичні 

вимоги до учасників ділового 

спілкування.  

 

Лекція 1.Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: [Учебное 

пособие по экономическим специальностям]. / Р.Н. 

Ботавина. –  М. : Финансы и статистика, 2003. –  206 

с. 

2. Гах Й. М. Етика ділового спілкування : навч. 

посібник / Гах Й. М. – К. : Центр навч. літератури, 

2005. – 160 с. 

3. Губенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового 

спілкування / Л.Г. Губенко, В.Д. Немцов.  – K. : 

Альфа прес, 2000, – 184 с. 

4. Палеха Ю.І. Ділова етика / Ю.І. Палеха. – К. : 

МАУП, 2000.  – 186 с. 

5. Психологія та етика ділового спілкування: 

Підручник для вузів / За ред. В.Н. Лавріненко. –   М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

6. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

Вікар, 2006. – 223 с. 

 

1) Порівняння   етики та 

традицій ділового 

спілкування в Україні з 

етикою та традиціями, що 

склалися за кордоном. 

2)  Підготувати доповідь: 

Чоловіки і жінки у ділових 

стосунках  

5 год.  

До 

06.10.20 

VІ тиж. 
06.10.20 
2 год. 

Тема 3. Ділове спілкування. 

Моральна культура ділового 

спілкування та її компоненти 

 

 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 



VІІ тиж. 
12.10.20 
19.10.20 
4 год. 

Тема 4. Механізми 

взаєморозуміння і взаємодії та 

роль етики в їх застосуванні. 
Поняття взаємодії. Значення 

комунікативних установок в 

процесі взаємодії. Моральні вимоги 

щодо учасників взаємодії. Види 

взаємодії та їх класифікація. 

Організація взаємодії. Фактори 

впливу на ефективність взаємодії. 

Спільна діяльність. Основні 

компоненти готовності до спільної 

діяльності ( мотиваційний, 

змістовний, оперативний).  

Поняття взаєморозуміння. Рівні 

взаєморозуміння. Особливості 

інформаційного обміну в процесі 

взаєморозуміння. Труднощі 

взаєморозуміння та шляхи їх 

подолання. Механізми 

взаєморозуміння. Ідентифікація та 

рефлексія. Поняття емпатії. 

Децентралізація. Прийоми 

досягнення взаєморозуміння. 

Етичний зміст та моральні 

спонукання прагнення до взаємодії 

та взаєморозуміння.  

 

Лекція 1. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология 

человеческого понимания / Е.И. Головаха, Н.В. 

Панина. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 189 с. 

2. Знаков В.В. Понимание в познании и общении / 

В.В. Знаков. – М. : Изд-во Институт психологии 

РАН, 1998. – 232 с.  

3. Палеха Ю.І. Ділова етика / Ю.І. Палеха. – К. : 

МАУП, 2000.  – 186 с. 

4. Психологія та етика ділового спілкування: 

Підручник для вузів / За ред. В.Н. Лавріненко. –   М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

5. Сосник В.А., Лунев П.А. Учимся общению: 

взаимопонимание, взаимодействие, переговори, 

тренинг / В.А. Сосник, П.А. Лунев. –  М. : Ин-т 

психологии РАН, 1993. 

6. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

Вікар, 2006. – 223 с. 

 

 1) Підготувати доповідь: 

Моральні шляхи 

досягнення 

взаєморозуміння.  

2) Питання для 

обговорення: 

*  Які існують бар’єри на 

шляху до 

взаєморозуміння? 

* Як емоції впливають на 

характер взаємодії та 

міжособистісних взаємин? 

6 год.  

До 

20.10.20 

VІІІ тиж. 
20.10.20 
2 год. 

Тема 4. Етичний контекст 

взаємодії та взаєморозуміння в 

процесі ділового спілкування 

 

 

 

 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

 

 

 

 



ІХ тиж. 
26.10.20 
02.11.20 
4 год. 

Тема 5. Вербальне спілкування 

(етичний  аспект) 

Поняття вербальної комунікації 

(вербального спілкування). Мова 

як необхідний компонент 

спілкування. Мова як невід’ємний 

компонент культури народу. 

Функції мови у спілкуванні. 

Культура мови та мовленнєвий 

етикет.  

Форми вербального спілкування. 

Діалог і монолог. Різновиди 

діалогу. Стилі вербальної 

комунікації. Вибір мови 

спілкування. Характеристики 

мовленнєвого спілкування. 

Моральна культура і вербальне 

спілкування.  

Культура говоріння. Техніка 

мовлення. Значення 

переконуючого впливу в 

мовленнєвому спілкуванні. 

Методи і засоби мовленнєвого 

спілкування. Вплив моральної 

культури особистості на 

ефективність вербального 

спілкування. Проблема 

ненормативної лексики у 

спілкуванні та моральні чинники її 

розв’язання. 

Культура слухання. Особливості 

слухання. Слухання як активний 

процес. Види слухання. Стилі 

слухання. Правила ефективного 

слухання. Моральне значення 

культури слухання.  

 

Лекція 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : 

підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : Видавничий центр 

«Академія», 2004. – 344 с.  

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство : Навч. 

посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. 

закладів / А.О. Білецький. –  Київ, "АртЕк", 1996. – 

226 с.  

3. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. 

Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

4. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : 

Навчальний посібник / В.Я. Зусін. – К. :  Центр 

навчальної літератури, 2005. – 224 с.  

5. Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого 

общения: пособие и словарь-справочник / З. С. 

Смелкова. –  Москва : КУбК-а, 1997. – 192 с. 

6. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

Вікар, 2006. – 223 с. 

 

1) Питання для 

обговорення: 

* Чому мова є умовою 

існування народу та його 

культури? 

* Чи впливає знання 

української та інших мов 

на ефективність ділового 

спілкування? 

2)  Підготувати наукову  

доповідь на тему: Методи і 

засоби ділового 

мовленнєвого спілкування. 

5 год.  

До 

03.11.20 



Х тиж. 
03.11.20 
2 год. 

Тема 5. Вербальні засоби 

спілкування та мовленнєвий 

етикет 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

ХІ тиж. 
09.11.20 
16.11.20 
4 год. 

Тема 6. Невербальне 

спілкування (етичний аспект) 

Поняття невербального 

спілкування. Місце невербального 

спілкування в системі ділових 

відносин. Класифікація 

невербальних засобів комунікації. 

Кінесика. Жести та їх 

класифікація. Значення жестів в 

процесі ділового спілкування. 

Залежність змісту жеста від 

національних та культурних 

особливостей. Експресія обличчя, 

міміка, пантоміміка. Рухи тіла. 

Моральний контекст кінесики. 

Паралінгвістична та 

ексталінгвістична системи. 

Окулістика. Такесика. Сенсорика. 

Проксеміка. Хронеміка. Поняття 

метамови, її етичний підтекст. 

Використання метамови у 

діловому спілкванні.  

 

Лекція 1. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. 

Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

2. Лабунская В.А. Невербальное поведение 

(социально-перцептивный подход) / В.А. Лабунская. 

– Ростов : Изд-во Ростов, ун-та, 1986.   

3. Пиз А., Гарнер А.  Язык разговора / А. Пиз, А. 

Гарнер. – М. : Эксмо-Пресс, 2007. –  224 с. 

4. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов / Дж. 

Фоли. — М. : Вече, 1997. – 432 с.  

5. Хміль  Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. для 

студ. вищих навч. закладів / Ф. І. Хміль. –   К. : 

Академвидав, 2004. –  280 с. 

6. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

Вікар, 2006. – 223 с. 

 

1) Порівняти національні 

особливості значення 

жестів на прикладі 3-ох 

країн.  

2) Підготувати наукову  

доповідь на тему: 

Значення проксеміки/ 

міміки/ пантоміміки у 

діловому міжнародному 

спілкуванні. 

5 год.  

До 

17.11.20 

ХІІ тиж. 
17.11.20 
2 год. 

Тема 6. Етичне підгрунтя 

невербального спілкування 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 



ХІІІ тиж. 
23.11.20 
30.11.20 
4 год. 

Тема 7. Поняття та моральні 

засади етикету. Діловий етикет. 

Поняття етикету. Виникнення 

етикету та його трансформація в 

часі. Види етикету. Громадянський 

етикет та його особливості. Етикет 

в системі культури. Етика та 

етикет, моральні основи етикету. 

Діловий етикет та його 

особливості. Моральні засади та 

вимоги ділового етикету. Правила 

етикету при влаштуванні на 

роботу. Етика та етикет і 

взаєминах з колегами по роботі, 

клієнтами та діловими партнерами. 

Моральні норми поведінки 

керівника. Етикет у взаєминах з 

іноземцями: моральна сторона 

міжнародних ділових стосунків.   

Лекція 1. Алехина, И.В. Имидж и этикет делового человека / 

И.В.Алехина - М. : ЭЭН, 1996. – 389 с. 

2. Гах Й. М. Етика ділового спілкування : навч. 

посібник / Гах Й. М. – К. : Центр навч. літератури, 

2005. – 160 с. 

3. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. 

Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

4.Кубрак О. Етика ділового та повсякденного 

спілкування: учбовий посібник/ Олег Кубрак,. – 3-тє 

вид., стереотип. – Суми : Університетська книга K.: 

ВД Княгиня Ольга, 2001. – 207 с. 

5. Шеломенцев  В.М. Етикет і сучасна культура 

спілкування / В.М.  Шеломенцев. – К. : Лібра, 2003. – 

416 с.  

6. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

Вікар, 2006. – 223 с. 

 

1) Питання для 

обговорення:  

* Як ви розумієте слова: 

поведінка – це дзеркало, в 

якому відбивається образ 

Я?  

* Які правила поведінки в 

колективі Ви вважаєте 

найбільш доречними? 

2)  Підготувати наукову  

доповідь на тему: Імідж 

ділової людини 

5 год.  

До 

02.12.20  

XIV тиж. 
01.12.20 
2 год. 

Тема 7. Моральні норми та 

принципи ділового етикету. 
Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

XV  тиж. 
07.12.20 
14.12.20 
4 год. 

Тема 8. Професійна етика. Етичні 

норми професійних ділових 

відносин. 

Професійна етика як галузь 

етичного знання. Прикладний 

характер професійної етики. Зміст і 

сутність професійної етики. 

Предмет і обєкт професійної етики. 

Завдання професійної етики. 

Поняття професійність, професійна 

мораль, морально-професійні 

Лекція 1. Герет Т. М. Етика Бізнесу / Герет Т. М., Клоноскі 

Р. Дж.; пер. з англ. О. Ватаманюк. – К. : Олімп, 2005. 

– 340 с. 

2. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. 

Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

3. Мовчан В. С. Етика. Навчальний посібник / В.С. 

Мовчан. –  К. : Знання, 2007. – 483 c. 

4. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : 

Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –  К. :  

1)  Підготувати наукову  

доповідь на тему: 

Морально-професійні 

кодекси 

2) Теми наукових 

доповідей: 

* Етика вченого 

* Педагогічна етика 

* Мораль і етика 

медпрацівників  

До 

15.12.20 



кодекси. Професійний обовязок і 

моральна відповідальність. 

Професійна совість. Професійні 

честь і гідність. Професійна 

справедливість. Професійний такт. 

Соціальні функції морально-

професійних кодексів. Професійна 

діяльність як засіб морального 

самовдосконалення 

самоутвердження людини. 

Гуманізм як визначальний 

принцип професійної етики. Види 

професійної етики. Етика вченого. 

Педагогічна етика. Особливості 

етики стосунків викладача і 

студентів. Лікарська етика. 

Юридична етика. Особливості 

етики бізнесу.  

Вікар, 2006. – 223 с. 

 

* Юридична етика  

* Етика бізнесу 
6 год.  

 
 

XVI тиж. 
15.12.20 
2 год. 

Тема 8. Професійна етика та її 

особливості в сфері ділових 

відносин. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

 48 год.     42 год.   

 


