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Хто хоче зрушити світ,  

той нехай почне із себе. 

Сократ 

В С Т У П 
Із проголошенням державної незалежності стратегічним 

напрямом розвитку України стало формування нової системи 

цінних орієнтацій та становлення громадянського суспільства, що 

передбачає високий рівень соціокультурних і професійних 

комунікацій. Спілкування засноване на етичних засадах 

якнайбільше сприятиме успіху у професійній діяльності. Вагомим у 

підготовці майбутніх фахівців до спілкування у нових умовах 

постає досягнення належного рівня культури, чому сприятиме 

вивчення навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування». 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення етики ділового спілкування є засвоєння 

етичних норм і правил ділового спілкування  для успішної 
професійної кар’єри та розвитку ділових стосунків майбутніх 

фахівців з українськими чи зарубіжними партнерами, фірмами, 

установами.  

Основні завдання етики ділового спілкування: 

- формувати у студентів знання про етичні, 
психологічні основи ділового спілкування, його 

норми, правила, шляхи застосування; 

- навчити аналізувати конкретні ситуації ділового 

спілкування, виявляти рівень моральності та інші 
індивідуальні особливості ділового партнера; 

- дослідити етичні аспекти культури дискусії, шляхи і 
засоби врегулювання конфліктів; 

- застосовувати етичні принципи управління; 

- адекватно сприймати поведінку зарубіжного 

партнера у діловому спілкуванні, враховуючи його 

національно-комунікативні особливості. 
Студент повинен знати: 

- норми етичної поведінки у діловому спілкуванні; 
- моральні засади вербальної та невербальної комунікації; 
- етичні аспекти культури дискусії, стратегії і тактики  

різних форм взаємодії; 
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- соціально-історичні та культурно-релігійні засади 

етики і етикету ділових стосунків; 

- національні особливості ділового спілкування та 

міжнародного етикету. 

 Студент повинен уміти: 

- застосовувати стратегії і тактики ділового спілкування; 

- створювати умови для сприяння самоактуалізації та 

самореалізації співрозмовників, їхній продуктивній 

співпраці; 
- знаходити шляхи подолання моральних бар’єрів та 

підвищення рівня моральної і психологічної культури. 

- використовувати навички вербального і невербального 

спілкування задля ефективності спілкування; 

- застосовувати етичні принципи управління. 

 

2. Вимоги до оформлення реферату 
Реферат – це письмова доповідь за вибраною темою, у якій 

зібрана інформація з одного або декількох джерел.    

 Серед двох видів рефератів: продуктивного (творче або 

критичне осмислення джерела інформації) і репродуктивного 

(відтворення змісту первинного тексту), ми пропонуємо студентам 

підготувати репродуктивний у вигляді  реферату-резюме (розкриває 

лише основні положення даної теми) і продуктивний у вигляді 
реферату-огляду (складається на основі декількох джерел і 
порівнює різні точки зору з цього питання).                        

 Реферат умовно поділяють на вступну, основну частини та 

висновок. Вступна частина охоплює такі структурні елементи:  

- титульний аркуш встановленого зразка;  

- зміст із зазначенням сторінок згідно з їх нумерацією за текстом;  

- перелік використаної літератури.     

 Основна частина реферату складається з таких структурних 

елементів: 

- вступ (обґрунтування  актуальності теми, зв’язок з важливими 

науковими і практичними завданнями, формулювання мети і 
завдання); 

- суть повідомлення (зміст тексту, наведення і аргументування 

основних тез);  

- висновки.        
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 Формально до оформлення реферату ставляться такі 
вимоги. Обсяг реферату – 10-12 сторінок (без титульного листа). 

Шрифт  Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  

Реферат оформлюють на аркушах паперу формату А4 (210х297мм), 

додержуючись наступних розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не 

менше ніж  20 мм, праве не менше ніж 10 мм. 

 

3. Завдання для проведення семінарських занять і 
самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ ПРОФЕСІЙНОГО ДІЛОВОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

 

Людина стає тією, ким вона є  

завдяки справі, яку вона робить. 

К. Ясперс 

Основні категорії і поняття: етика, етика ділового 

спілкування, психологія, спілкування, культура спілкування, етикет, 

професійна культура, професійне ділове спілкування, мораль, 

моральність, діалог, монолог, парадигма, імператив. 

 

Зміст виступів і обговорення 

1. Етико-гуманістичний аспект ділового спілкування.  

2. Культура діалогу в сучасних професійних взаємодіях. 

3. Ділове спілкування як засіб підвищення ефективності 
бізнесу, поліпшення взаємовідносин з діловими партнерами.   

4. Етикет як форма моральної та психологічної референції 
особистості. 
 

Навчальні тести для самоконролю: 

1. Спілкування, визначальним змістом якого постає соціально 

значуща спільна діяльність: 

а) особистісне;   б) групове;                   

в) ділове;   г) міжособистісне. 

2. На перетині яких наук виникла етика ділового спілкування? 

       а) етики і психології;   б) естетики і психології; 
        в) філософії і геології; г) політології та маркетингу. 
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3. Який стиль спілкування характеризується винятковою 

міжособистісною довірою? 

 а) ритуальний;   б) особистісний; 

 в) маніпулятивний;  г) формальний. 

4. Рівень розвитку, уміння керуватися своїми психічними  та 

емоційними станами – це культура: 

а) управління;    б) почуттів;           

в) мовлення;        г) поведінки. 

5. Здатність людини вільно визначати свою життєво-практичну 

спрямованість – це:         

  а) свобода вибору;   б) свобода дії;  
в) свобода слова;      г) свобода волі.    

6. Сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви 

людських стосунків – це: 

а) мораль;    б) етикет; 

в) психологія;    г) філософія. 

7. Певний взірець поведінки, елементарна форма моральної вимоги 

– це моральні:       
 а) ідеали;          б)  норми;   

  в) принципи;       г) цінності.       
8. Об'єктивна оцінка особистісно-ділових якостей людей і їх 

діяльності – це: 

а) тактовність;   б) справедливість;  

 в) терпимість;   г) ділова обов’язковість.  

9. Сукупність найдоцільніших правил поведінки людей у трудовому 

колективі – це: 

 а) професійна етика;  б) професійна мораль; 

 в) службовий етикет;  г) ділове спілкування.  

10. Структурні компоненти етикету: 

а) субкультурність;  б) субординація; 

в) репутація;    г) стиль поведінки.  

 

Контрольні питання для самостійної роботи: 

� Чому моральні цінності є основою гуманістичного спілкування? 

� Що називається професійною етикою? 

� У чому сутність загальних і відмінних ознак понять 

“спілкування”  і  “комунікація”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7

� Які основні засоби впливу на людину в процесі спілкування? 

Охарактеризуйте їх.   

� Які сфери використання ділового стилю спілкування?  

� У чому полягає сутність морально-етичних принципів 

професійної діяльності працівника? 

� Чому у бізнесі необхідно дотримуватися моральних норм і 
принципів? 

� У чому полягає сутність моральної культури і службового 

етикету?  

 

Ситуативно-проблемні запитання і завдання: 

1. За переконаннями українського філософа В. Малахова 

«сьогодні нам мало не на кожному кроці доводиться стикатися з 
невмінням людей вислуховувати одне одного, взагалі спілкуватися, 

навіть підтримувати цивілізовані ділові стосунки. Від 

торговельного майданчика до парламенту пишним цвітом буяють 

неповага до особистості, брутальність, примітивне себелюбство. 

Природно, що за цих умов для етичної ініціативи відкривається 

широке поле дії, в організацію і спрямування якої має зробити свій 

внесок і наука етика». Прокоментуйте це твердження. 

2. Що таке, на вашу думку, мораль, як вона формується у 

суспільстві та виявляється у діловому спілкуванні? 

3. Згідно з українським філософом В. Нестеренком, 

основними життєвими цінностями є благо, життя, краса, істина, 

добро, свобода, творчість, користь, правда, святість, 

співпричетність, здоров’я, традиція. Здійсніть їх ранжування 

відповідно до власних переконань. 

4. Чи актуальним, на вашу думку, є моральний кодекс 

«Повчань» князя Володимира Мономаха, який проголошував такі 
етичні вимоги: «Не лінуйтеся», «Стережіться брехні, і пияцтва, і 
блуду», «До старшого ставтеся як до батька, а до молодшого як до 

братів»?  

5. Охарактеризуйте типологію людей,  запропоновану К.  

Юнгом. У чому полягають, на вашу думку її переваги і недоліки в 

порівнянні з іншими поширеними типологіями?  Як можна 

використати ці знання у діловому спілкуванні? 

6. Е.Фромм у праці «Психоаналіз і етика» стверджував, що у 

діловому спілкуванні проявляється ставлення до себе та інших як до 
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товару, який можна якнайвигідніше продати й купити. 

Прокоментуйте цю думку.  

7. Прокоментуйте наступні правила для співробітників 

компанії «IBM»: «Кожний, з ким ви маєте справу, повинен 

розраховувати на справедливе і неупереджене ставлення до себе з 
вашого боку. Чесність є невід’ємною частиною моральної 
поведінки, а довіра необхідна для встановлення добрих та міцних 

стосунків». Чи прийнятними вони є на українському діловому 

просторі? 

8. Як ви розумієте думку Б.Гейтса: «Бізнес – гра, що 

захоплює, у якій максимум азарту поєднується з мінімумом 

правил»? Чи характеризує цей вислів бізнес у сучасній Україні? 

 9. Розгадавши кросворд, визначіть одне з ключових понять 

етики ділового спілкування.  

9 

1 7 11 

5 6 8 

2 4 10 

3 
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1) подібність особистостей у поглядах на життя, основних ідеалах, 

цінностях та вірувань, схожість у переконаннях.  

2) здатність поставити себе на місце і у положення іншої 
особистості, співпереживання. 

3) спілкування двох особистостей. 

4) сфера людської життєдіяльності, пов’язана із самовираженням її 
духовних сутностей, сутність їх життєвих смислів. 

5) сутність правил поведінки, які регулюють зовнішній вигляд 

людських взаємин. 

6) думка про морально-професійні якості конкретної особистості, 
оцінка її діяльності та вчинків. 

7) особистість, на яку офіційно покладені функції управління. 

8) бажана мета, прагнення, стремління, взірець. 

9) категорія етики, яка характеризує ставлення людини до інтересів, 

переконань, вірувань, звичаїв. 

10) спілкування (внутрішнє або зовнішнє) однієї людини. 

11) стан найвищого внутрішнього задоволення особистості своїм 

буттям. 

 

Теми реферату: 

• Спілкування як науково-практична проблема. 

• Етика і культура спілкування в історичних і літературних 

пам’ятках. 

• Напрями вивчення етики та культури спілкування на сучасному 

етапі. 
• Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування. 

• Класифікація типів і видів спілкування. 

• Значення моральних норм і принципів для досягнення високого 

рівня культури спілкування. 

• Роль ділового спілкування в сучасному бізнесі. 
• Моральні засади етикету. 

• Етикет як сукупність правил поведінки ділової людини.   

 

Література 

Базова   [1, 3]                             Допоміжна [2, 4, 10, 13, 20, 25, 36, 38] 
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ТЕМА 2. ЕТИКА І КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО ВЕРБАЛЬНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

 

Мова – дивовижно сильний засіб, але потрібно  

мати багато розуму, щоб користуватися нею. 

Г.Ф. Гегель 

Основні категорії і поняття: перцепція, інтеракція, мова, 

мовлення, комунікація, вербальне спілкування,  мовленевий етикет, 

професійне мовлення, ділова мова, культура ділового мовлення. 

 

Зміст виступів і обговорення 

1. Культура мови і мовлення як репрезентація ділового стилю 

професіонала. 

2. Сутність, функції та критерії ділового вербального спілкування. 

3. Професійні вимоги і норми в оформленні ділових паперах. 

 

Навчальні тести для самоконролю: 

1. Засіб, у якому як знакову систему використовують лише 

мовлення – це спілкування: 

а) ділове;    б) службове; 

в) мовленнєве;    г) професійне. 

2. Основною ознакою вебального офіційно-ділового стилю є: 

а) вживання побутової лексики; 

б) широке використання емоційно-забарвленої лексики; 

в) наявність реквізитів, що мають певну черговість. 

г) двозначності тлумачення змісту; 

3. Структура мовного спілкування охоплює: 

а) виразні якості голосу; б) значення слів, фраз;  

в) жести спілкування;  г) організацію простору.  

4. Не рекомендовані ознаки  фахового мовлення: 

а) правильність, доречність;         б) змістовність, логічність; 

в) багатослівність, монотоність;  г) точність, виразність. 

5. Мовний етикет – це: 

а) використання різноманітних засобів вираження думок; 

б) типові формули вітання, побажання, прощання тощо; 

в) виділення найважливіших місць свого висловлювання; 

 г) модель побудови однотипних документів. 
6. Протокол загальних зборів підписують: 
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а) голова зборів і секретар;     

 б) голова зборів і керівник; 

в) голова зборів і керівник структурного підрозділу; 

 г) голова зборів. 

7. Питання, які розглядають на зборах, нараді або конференції: 
а) порядок денний;   б) повістку дня; 

в) питання протоколу;  г) сценарій. 

8. Який аспект не відносять до поняття «культура мови»? 

 а) комунікативний;  б) етичний;  

 в) нормативний;  г) проксемічний. 

9. Активна діяльність, яка передбачає вміння мовчати та 

використовувати вербальний зв’язок з метою досягнення 

взаєморозуміння – це культура: 

 а) мовлення;   б) слухання; 

 в) говоріння;   г) невербалики. 

10. Функціональний тип наказу: 

 а) особовий офіційний;   б) фінансовий документ;  

 в) розпорядчий документ; г) довідково-інформаційний. 

11. Критерії ділового мовлення: 

а) зрозумілість, доречність; б) монотонність, стислість;

 в) складність, афористичність; г) логічність, діалектичність. 

 

Контрольні питання для самостійної роботи: 

� Що означає вербальна комунікація? 

� Які рекомендації ораторам щодо роботи над промовою дає 

Аристотель в праці «Риторика»? 

� Які основні особливості мовної діяльності в процесі ділового 

спілкування?  

� У чому полягає сутність культури говоріння і культури 

слухання? 

� Які є правила логіко-психологічного конструювання 

повідомлень? 

� Що таке комунікативний мовний акт?  

� Які правила мовного етикету використовують у діловому 

спілкуванні? 
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Ситуативно-проблемні запитання і завдання: 

1. За яких обставин, на вашу думку, використання 

монологічного,  діалогічного і полілогічного мовлення стане 

ефективним для  створення атмосфери взаєморозуміння у діловому 

спілкуванні?  

2. Прокоментуйте думку Сенеки: «Мова людей така, яким є 

їх життя». 

3. Чи може стосуватися текстів ділових паперів припущення 

Г.Г. Гадамера, що різні інтерпретації того ж самого тексту можуть 

бути однаково істинні, а отже об’єктивні.    

 4. М. Бахтін зазначав, що «діалогічна реакція персоніфікує 

всяке висловлювання, на яке реагує». Яким чином його теза 

актуалізується у діловому спілкуванні? 

5. Які, на вашу думку, моральні якості є значущими для 

переконуючого мовленнєвого впливу відправника у діловому 

спілкуванні? 

6. Які ви знаєте характеристики діалогу і монологу та 

перспективи їх використання у діловому мовленні? 

7. Розгадавши кросворд, визначить одне з ключових понять 

етики ділового спілкування. 

5 9 

1 4 8 

2 3 6 7 

1) система звукових і графічних знаків, що виникла на певному 

рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення. 

2) забарвлення звуку, голосу. 
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3) головний  учасник публічного виступу, промовець. 

4) обмін думками, ідеями, поглядами. 

5) організаційна форма спільного обговорення і вирішення певних 

питань та проблем. 

6) найменша смислова одиниця мови. 

7) публічна суперечка з приводу суспільно важливих питань. 

8) завершена смислова одиниця повідомлення. 

9) думка або твердження, істинність якого необхідно довести. 

 

Теми реферату: 

• Вербальні засоби спілкування. 

• Вимоги до усного ділового спілкування.  

• Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення. 

• Стиль сучасного ділового листування. 

• Вплив особистості на ефективність переконання. 

• Значення переконуючого впливу в мовленнєвому спілкуванні. 
• Особливості мовленнєвого етикету у діловому спілкуванні. 
 

Література 

Базова  [1, 2]           Допоміжна [ 3, 5, 7, 21, 24, 32, 35] 

 

ТЕМА 3. НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У КОНТЕКСТІ 
ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Люди більше вірять очам, ніж вухам. 

Сенека 

Основні категорії і поняття: невербальне спілкування, 

тілоцентризм, візуалізація, проксеміка, екстра лінгвістика, 

паралінгвістика, жест, кінетика, міміка, тактика, дистанція.  

 

Зміст виступів і обговорення 

1. Тілоцентризм: історичний, етико-естетичний і психологічний 

аспекти. 

2. Зміст і класифікація невербальних засобів ділового спілкування. 

3. Використання невербалики у професійній сфері. 
 

Навчальні тести для самоконролю: 
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1. Яка система невербальних засобів спілкування складається з 
жестів, міміки, рухів тіла? 

 а)  проксеміка;   б) паралінгвістична; 

 в) екстралінгвістична;  г) оптико-кінетична. 

2. Які види жестів передають найрізноманітніші відтінки почуттів? 

 а) ритмічні;   б) зображувальні; 
 в) вказівні;   г) емоційні. 
3. Свідомі чи несвідомі рухи людини, які сигналізують про її 
внутрішній, емоційний стан: 

 а) манера мовлення;  б) міміка; 

 в) постава;   г) жести. 

4. Система організації простору і часу спілкування: 

 а) екстралінгвістика;  б) оптико-кінетика; 

 в) проксеміка;   г) паралінгвістика. 

5. Основний засіб візуального спілкування: 

 а) швидкість мови;  б) проксеміка; 

 в) контакт очей;  г) вокалізація. 

6. Характеристика графеміки (за Ф. Бацевичем): 

 а) темп мовлення;  б) почерк; 

 в) фізіономіка;   г) міміка. 

7. Яку територіальну зону варто використовувати під час ділової  
бесіди?  

 а) інтимну;   б) особисту; 

 в) соціальну;   г) громадську.  

8. Акустична система невербальних засобів спілкування: 

 а) екстралінгвістика;  б) проксеміка; 

 в) графеміка;   г) зовнішній вигляд. 

9. Який психологічний стан учасників спілкування засвідчують 

складені руки, відхилення тіла назад, схрещенні ноги? 

 а) відкритість;   б) готовність; 

 в) заперечення;  г) невпевненість.  

 

Контрольні питання для самостійної роботи: 

� Що означає поняття «невербальна комунікація»? 

� Які існують класифікації невербальних засобів спілкування? 

� Які основні характеристики невербальних засобів спілкування? 

� У чому полягає сутність паралінгвістичних та 

екстралінгвістичних засобів спілкування? 
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� Яку інформацію діловий партнер може передавати за 

допомогою невербального спілкування?  

� Які психологічні стани можна визначити за жестами, мімікою? 

� Які існують правила невербального службового етикету? 

� Як співвідносяться невербальні засоби і культура ділового 

спілкування? 

 

Ситуативно-проблемні запитання і завдання: 

1. Прокоментуйте думку Ф. Честерфілда про те, що 

спілкуючись, люди отримують більш важливу освіту завдяки 

«причитуванню» людей та вивченню їхніх висловлювань, аніж за 

допомогою різних книжок. Яким чином, на вашу думку,  можна 

навчитися «читати людину» як книгу і що для цього необхідно 

знати про невербальні засоби спілкування? 

2.   Класифікуйте засоби невербального спілкування за 

сенсорними системами їх сприйняття. 

3. Наскільки важливо і навіщо у діловому спілкуванні вміти 

робити паузи, дотримуватися певної швидкості мови, діапазону і 
тональності голосу? 

4. Якими жестами і мімікою ви скористаєтеся, якщо захочете 

продемонструвати співрозмовнику, що тема розмови вас не 

цікавить?  

5. Назвіть жести, за допомогою яких у процесі спілкування 

можна продемонструвати: 

а) задоволення співрозмовником і темою розмови; 

б) свою вищість над співрозмовником; 

в) відкритість, бажання співпрацювати; 

г) втрату інтересу до теми розмови; 

д) необхідність закінчити спілкування. 

6. Ваш колега виступає перед аудиторією, до якої належите і 
ви. Виступ затягнувся. Якими жестами ви повідомите колезі про 

необхідність закінчувати через втрату аудиторії інтересу до його 

виступу?  

7. Чи потрібно володіти своєю мімікою під час спілкування? У 

яких ситуаціях і як необхідно її змінювати? 

 

Теми реферату: 

• Поняття про невербальну комунікацію. 
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• Невербальні засоби і культура ділового спілкування 

• Несловесна комунікація та етикет ділового спілкування. 

• Форми невербального передавання інформації у 

міжособистісних відносинах. 

• Роль жестів у діловому спілкуванні. 
• Постава як засіб невербального спілкування. 

• Значення невербального спілкування у ділових ситуаціях. 

 

Література 

Базова [2, 3]     Допоміжна [2, 8, 9, 12, 28, 34 ] 

 

ТЕМА 4. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: 

ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ НОРМИ І ПРИНЦИПИ 

     Чудова думка втрачає свою цінність, 

коли вона погано висловлена.    

 Ф. Вольтер   

Основні категорії і поняття: ораторське мистецтво, 

риторика, красномовство, публічний виступ, особистість, оратор, 

творчість, мимовільна і довільна увага, зосередженість, 

аргументованість, переконливість, послідовність, доказовість, 

ілюстративність, актуалізація. 

 

Зміст виступів і обговорення 

1. Становлення та розвиток ораторського мистецтва, його роль у 

сучасному діловому спілкуванні.  
2. Мовні, етичні та психологічні  чинники підвищення майстерності 
публічного виступу. 

3. Етапи підготовки до публічного мовлення. 

4. Методи і прийми утримання та підсилення уваги слухачів. 

 

Навчальні тести для самоперевірки 

1. Автор трактату «Про мистецтво риторики» (або «Риторика»): 

а) Аристотель;    б) Платон; 

в) Демосфен;    г) Сократ. 

2. Чиї промови  називають «філіппіки»? 

а) Цицерона,    б) Сенеки; 
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в) Ісократа;    г) Демосфена. 

3. Яка психолого-педагогічній вимога, що забезпечує  увагу 

аудиторії,  характеризується логікою викладу й аргументацією 

висунутих положень? 

 а) новизна;     б) доказовість; 

в) експресивність;   г) емоційність. 

4. Який рівень вступу відповідає за створення атмосфери 

доброзичливості та захоплення? 

 а) структурний;   б) психологічний; 

 в) естетичний;    г) етичний. 

5. Вид реакції під час слухання, згідно з якою думка співрозмовника 

формулюється своїми словами: 

 а) з’ясування;    б) перефразування; 

 в) резюмування;   г) відбиття почуттів.    

6. Якщо ви бажаєте завоювати довіру слухачів варто уникати: 

 а) чіткого, переконливого вимовляння слів;  

 б) злагодженості у словах, поставі, жестах;  

 в) описів, порівнянь, протиставлень;   

 г) жестикулювання упродовж усього виступу.  

 

Контрольні питання для самостійної роботи 

� Який внесок софістики в розвиток риторики? 

� Як Демосфен працював над удосконаленням власного 

мовлення? До яких риторичних прийомів він найчастіше 

звертався? 

� Що говорив Платон про психологію слухача? 

� Як Аристотель характеризував логічні, моральні та емоційні 
засоби переконання? 

� Чому найвидатнішим в латинському красномовстві вважають 

Марка Тулія Цицерона? 

� В чому сутність «нового красномовства» в часи імперського 

Риму? 

� Які особливості розвитку європейської риторики від 

середньовіччя до сучасності? 

� Які характерні риси становлення і розвитку українського 

красномовства? 

� Яку роль відіграють інтонація, жести, міміка у процесі 
спілкування між оратором і слухачами? 
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� Які моральні чесноти та якості оратора об’єктивно 

забезпечують успіх його виступу? 

� Чим відрізняються основні види ораторських виступів? 

� У чому полягає відмінність переконання від навіювання і 
спонукання? 

� Що означає управляти аудиторією? Як встановити контакт з 
аудиторією? 

 

Ситуативно-проблемні запитання і завдання: 

1. Чому Аристотель, на вашу думку, звертаючись до 

байдужих або несміливих, закликав: «...соромно мовчати та 

дозволяти говорити Ісократам»? Відповідь обгрунтуйте. 

2. Що мав на увазі Квінтіліан, коли, порівнюючи Демосфена 

та Цицерона, говорив, що у першого «нічого не можна скоротити», 

а до другого «нічого не можна додати»? 

3. Як ви розумієте вислів Сенеки: «Поетами народжуються, 

ораторами – стають»? 

4. Які особливості мовлення Сенеки змусили імператора 

Калігулу метафорично визначити його стиль як «пісок без вапна»? 

5. Слухаючи дві лекції, зверніть увагу на вступ і заключення, 

дайте відповідь на питання: 

� Які загальні особливості кожного вступу? 

� Чи використовувалися у вступі прийоми заохочення 

уваги? 

�  Який вид заключеня (узагальнення, постановка завдань, 

ілютрація) використовувався? 

6. Зверніться до своїх друзів з проханням поспостерігати за 

вашою поведінкою перед аудиторією і висловити свої зауваження. 

7. Відновіть правильну послідовність етапів підготовки до 

публічного виступу: 

o Обдумування і формулювання теми; 

o Написання остаточного тексту виступу; 

o Складання плану; 

o Добір теоретичного і практичного матеріалу; 

o Складання тез виступу. 

8. Після свого виступу перед групою заповніть картку 

«Алгоритму самоаналізу виступу», проаналізуйте, зробіть висновки.  
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Картка «Алгоритм самоаналізу виступу»              

1. Як аудиторія зустріла мене? (доброзичливо, байдуже, 

стримано, з недовірою, з неприязню).                         

2. Як розпочав (ла) виступ? Чи викликав виступ зацікавленість, 

пожвавлення, байдужість, несприйняття?                

3. Як можна схарактеризувати настрій аудиторії упродовж 

виступу? Він змінювався на мою користь чи ні? У якій частині 
виступу це було помітно? Як це проявлялося? Можливі причини 

цих змін.             

4. Якщо аудиторія реагувала негативно, то чим це було 

зумовлено?                   

5. Як я реагував (ла) на невдачу/успіх?           

6. Як я сам (а) оцінюю:      

 = вибір теми, її розкриття, свою позицію;    

 = план і композицію виступу, логіку побудови, вступ, 

висновки;        

 = якщо тему, факти, логіку я оцінюю позитивно, то чим 

пояснити невдачі, незадоволення, послаблення контакту?               

7. Як я сам (а) оцінюю своє усне мовлення; дихання (не 

вистачало глибини дихання, утруднення дихання через носову 

порожнину, чи були вимушені паузи для вдиху; що можна 

сказати про темп, плавність мовлення: чи вільним було 

мовлення? чи не було зайвого напруження?).               

8. Як аудиторія реагувала на мої аргументи, приклади, жарти, 

запитання?                     

9. Як я тримався (лася):       

 = просто і вільно чи скуто?      

 = чи не зловживав (ла) жестами?               

10. Що повчальне з цього виступу я врахую під час підготовки 

до наступного виступу? 

 

Теми реферату: 

• Морально-психологічні передумови ораторського мистецтва. 

• Технологія складання промов Ісократа. 

• Сутність «нового красномовства» в часи імперського Риму. 

• Етичні відносини як основою людської  культури та ораторської 
майстерності. 

• Основні функції вступу і заключення в ораторській промові. 
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• Правила використання жестів та міміки в ораторському 

мистецтві. 
• Особливості виступу перед мікрофоном. 

 

Література 

Базова [1, 3]                   Допоміжна [5, 6, 10, 11, 17, 31]  

  

 

ТЕМА 5. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Знання – великий інструмент управління. 

Б. Гейтс 

Основні категорії і поняття: авторитет, управління, 

керівництво, стилі керівництва, корпаративна етика, імідж, лідер, 

керівник, управлінська діяльність, професіоналізм, 

відповідальність, професійна честь, гідність, обов’язок, такт. 

 

Зміст виступів і обговорення 

1. Значення етичних та психологічних знань для особистісної і 
професійної реалізації управлінця. 

2. Керівництво і лідерство в управлінській діяльності. 
3. Етико-психологічні засади кадрової політики. 

4. Основні стратегії у прийнятті рішень та соціальна 

відповідальність управлінця. 

 

Навчальні тести для самоконролю: 

1. З якою категорією моральної самосвідомості пов’язане поняття 

професійної репутації?       

 а) сором;        б) совість;         в) честь;           г) гідність. 

2. Якому типу темпераменту властива психічна активність,  

працездатність,  швидка пристосовуваність до змін у зовнішньому 

середовищі,  врівноваженість? 

 а) феланхоліку;  б) холерику; 

 в) сангвініку;   г) флегматику.   

3. Джерелом авторитетності особистості не може бути: 

 а) досвідченість;  б) високий рівень освіти; 

 в) висока посада;   г) зовнішній вигляд. 

4. За якою теорією людина народжується з задатками лідера? 
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а) поведінковою;  б) харизматичною;              

в) ситуаційною;       г) теорією рис. 

5. Який стиль керівництва характеризується насамперед 

використанням командних методів управління? 

а) гуманістичний   б) демократичний;                 

в) нейтральний;   г) авторитарний. 

6. Особливістю якого виду діяльності є істотна роль комунікацій та 

ієрархічний характер управління?  

а) освітньої;    б) мистецької;                             

в) організаційної;  г) управлінської. 
7. Механізм впливу, який передає певний емоційно-психологічний 

настрій: а) навіювання;  б) зараження; 

   в) переконання;  г)  копіювання. 

 

Контрольні питання для самостійної роботи: 

� У чому полягає сутність управлінської діяльності? 

� Хто є суб’єктами управління, та які їх функції? 

� Яке значення для авторитету керівника має дотримання ним 

моральних норм і принципів? 

� Які психолого-етичні аспекти управлінської діяльності? 

� У чому полягає сутність психології кадрової роботи в 

організаціях? 

� Які етико-психологічні чинники сприяють успіху у професійній 

діяльності? 

� Яке значення етико-психологічних знань для особистої і 
професійної самореалізації керівника? 

 

Ситуативно-проблемні запитання і завдання: 

 1. Проаналізуйте твердження президентів японських 

компаній щодо засвоєння керівниками таких якостей і стандартів 

поведінки, як широта поглядів і глобальний підхід до проблем; 

перспективне передбачення та гнучкість; ініціативність та 

рішучість;  завзятість у роботі та безперервне самовдосконалення. 

Чи актуальні, на вашу думку, ці переконання на західно-

європейському і українському просторах? Відповідь обгрунтуйте. 

 2. Як ви вважаєте, чи є фінансове забезпечення основою 

авторитетності особистості у сучасному діловому світі? 
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3. Як ви розумієте вислів  Цицерона: «Управляти – значить 

передбачати, а передбачати значить – багато знати»?  

4. Визначте загальні організаційні принципи, дотримання 

яких є передумовою ефективних контактів між керівником і 
підлеглими. 

5. Прокоментуйте думку просвітника, третього президента 

США Т. Джефферсона: «Усе мистецтво управління полягає в 

мистецтві бути чесним». 

6. Г. Форд сказав: «Якщо ви вимагаєте від когось, щоб він 

віддав свій час і енергію для справи, то подбайте, щоб він не 

відчував фінансових труднощів». Чи завжди сучасні управлінці 
дотримуються цих принципів? 

7. Розгадавши кросворд, визначить одне з ключових понять 

етики ділового спілкування. 

  

 4 

3 5 

1 2 

1) спілкування двох осіб. 

2) особистість, на яку офіційно покладено функції організації 
та управління. 
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3) система управління діяльністю людей у певній галузі 
життя суспільства. 

4) створення напрямку взаємодії у спілкуванні. 
5) неформальний вплив особистості, заснований на знаннях, 

досвіді, професіоналізмі, моральній доброчесності. 
8. Вирішіть мікроситуацію. Ви – начальник цеху. У зв’язку з 

проведенням реорганізації вам необхідно перекомплектувати кілька 

бригад відповідно до нового штатного списку. Ваші дії:            

А. Візьмуся до справи самостійно, вивчу всі списки і особові справи 

працівників цеху, запропоную свій проект для обговорення на 

загальних зборах. 

Б. Запропоную вирішити це питання відділу кадрів. 

В. Створю спеціальну комісію, якій доручу вивчити питання, 

врахувати побажання працівників і укомплектувати бригади. 

Г. Призначу нових бригадирів і доручу їм підібрати собі людей (за 

Ф. Хміль). 

 

Теми реферату: 

• Організація ефективного спілкування керівника з 
підлеглими. 

• Особливості управлінської діяльності керівників. 

• Управлінські функції, основні завдання керівників. 

• Головні етичні вимоги до керівника. 

• Керівництво і лідерство, теорії лідерства. 

• Психологія кадрової роботи в організаціях. 

• Роль психологічної сумісності в успішності ділового 

спілкування. 

 

Література 

Базова [1,2]   Допоміжна [2, 8, 9, 15, 18, 22, 30, 33] 

 

ТЕМА 6. КОНФЛІКТИ, ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ 

 

Єдиний спосіб перемогти у суперечці – уникнути її. 

Д.Карнегі 

Основні категорії і поняття: конфлікт, сумісність, 

конфліктологія конфліктна, ситуація, бар’єри спілкування, 
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толерантність, взаєморозуміння, співробітництво, конкуренція, 

критика, угода, компроміс, консенсус, поступка 

 

Зміст виступів і обговорення 

1. Історія дослідження та класифікація конфліктів. 

2. Значення толерантності у попередженні і вирішенні 
конфліктної ситуації. 

3. Місце психологічної сумісності у збереженні 
взаєморозуміння при конфлікті інтересів. 

4. Етичність у прийнятті рішень і соціальна відповідальність. 

 

Навчальні тести для самоконролю: 

1.Термін «екстраверсія – інтраверсія» розробив: 

а) К. Юнг;     б) Е. Берн;    в) Е. Фромм;     г) К. Роджерс. 

2. Вислів «Мета виправдовує засоби» належить?   

  а) Н.Макіавеллі;   б) Ф.Ніцше; в) А.Камю;      г) З.Фрейду. 

3. До яких принципів відноситься ставлення до людини незалежно 

від її віросповідання, національності, раси? 

а) директивних;  б) соціальної справедливості; 
 в) утилітарних;  г) морально-правових. 

4. Події чи обставини, які спричинили зіткнення поглядів опонентів:

  а) конфліктна ситуація; б) ескалація конфлікту; 

  в) інцидент;     г) самозгасання конфлікту. 

5. Конфліктні ситуації, які виникають з приводу конкретного 

об’єкта: а) суб’єктивні;  б) безпредметні; 
   в) об’єктивні;   г) кризові. 
6. Особа, яка підштовхує опонентів до боротьби: 

   а) підбурювач;  б) опонент; 

  в) підсобник;   г) організатор. 

7. Метод управління конфліктною ситуацією – роз’яснення 

результатів, які очікуються від співробітника: 

а) використання системи винагород;  б) роз’яснення вимог до праці. 
  в) координаційно-інтеграційні механізми; 

  г) встановлення загальнооргнізаційних комплексних цілей; 

8. Міжособистісний метод вирішення конфліктної ситуації  – 

прийняття позиції іншої сторони, але до певної межі: 
  а) ухиляння;   б) примушування; 

  в) компроміс;  г) згладжування. 
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Контрольні питання для самостійної роботи: 

� Що таке конфлікт? 

� Яка класифікація конфліктів? 

� Які існують стадії конфліктів? 

� Які особливості спілкування у конфліктних ситуаціях? 

� У чому полягає сутність основних методів управління 

конфліктною ситуацією? 

� Яке місце толерантності у перебігу конфлікту? 

� Які існують методи у вирішенні конфлікту? 

 

Ситуативно-проблемні запитання і завдання: 

1. Прокоментуйте вислів Ф.Ніцше: «Навіть мові дуже 

розумних людей починають недовіряти, коли відчувають у ній 

збентеження». 

2. Розгадавши кросворд, визначить одне з ключових понять 

етики ділового спілкування. 

5 12 

2 7 9 13 

4 6 11 

1 3 8 10 
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1) філософське вчення, предметом дослідження якого є мораль, її 
походження, сутність, розвиток, структура та функції.  

2) духовно-почуттєвий стан особистості, що виникає не залежно від 

неї, не не піддається формальному визначенню. 

3) категорія етики для позначення безкорисливого служіння іншим, 

готовність до самопожертви. 

4) бажана мета. 

5) неформальний вплив особистості, заснований на знаннях, досвіді, 
компетентності, професіоналізмі, моральній доброчесності. 
6) спілкування двох особистостей. 

7) стан внутрішньої інтеграції, щирість, правдивість.  

8) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні вияви 

людських взаємин. 

9) категорія етики, що характеризує самоповагу, її моральну 

рівноправність з іншими людьми. 

10) особистість, яка має найвищий статус у системі 
міжособлетісних стосунків, розрізняють формальний і не 

формальний. 

11) категорія етики, що відображає соціальний статус людини, її 
моральні заслуги. 

12) думка про морально-професійне обличчя людини, що склалася у 

її оточення. 

13) сфера людської діяльності, пов’язана із духовним 

самовираженням людини, сукупність життєвих смислів людини. 

3. Як, на вашу думку, зробити зауваження діловому 

партнеру, щоб не зіпсувати стосунків і викликати бажання щось 

виправити у своїх діях, поведінці? 

4. Встановіть правильний алгоритм стадій конфлікту: 

розвиток конфлікту, конфліктна ситуація, вирішення конфлікту, 

інцидент. 

5. Для чого необхідно зрозуміти сутність конфлікту, стадію, 

якої він досягнув, ідентифікувати його учасників, предмет та 

причини? 

6. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що без конфліктів 

неможливий розвиток суспільства,організації, підприємства, 

особистості. Відповідь обґрунтуйте. 

7. Яких етичних норм і правил необхідно дотримуватися, 

щоб попередити та вирішити конфлікт? 
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Теми реферату: 

• Визначення конфлікту і конфліктної ситуації. 
• Структурні методи управління конфліктною ситуацією. 

• Типи соціально-психологічних конфліктів на виробництві. 
• Формування готовності до виходу з конфлікту. 

• Шляхи вирішення конфлікту. 

• Роль етично-психологічних знань у попередженні та 

подоланні конфліктів. 

 

Література 

Базова [1, 3]             Допоміжна [2, 4, 8, 14, 16, 27, 37] 

 

 

ТЕМА 7. ЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І 
КОЛЕКТИВНИХ ФОРМ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Єдина відома мені розкіш - це розкіш людського спілкування. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Основні категорії і поняття: партнер, індивідуальність, 

група, колектив, ділова бесіда, телефонна розмова, нарада, збори, 

переговори, дискусія, диспут, паблік рілейшин, презентація.  

 

Зміст виступів і обговорення 

1. Моральні мотиви, норми та цінності у індивідуальних і 
колективних вимірах ділового спілкування. 

2. Врахування особистісних характеристик ділових партнерів в 

індивідуальних взаємодіях за професійним спрямуванням. 

3. Моральна парадигма ділової стратегії і тактики колективної 
взаємодії. 
 

Навчальні тести для самоконролю: 

1. Предметом якого виду бесіди є конкретна справа? 

 а) ритуальної;   б) глибинно-особистісної; 
 в) ділової;   г) урочистої. 
2. Щоб досягти успіху під час бесіди, потрібно: 

а) зосередити увагу на власному “я”, говорити швидко; 

б) бути уважним, тактовним, вислуховувати співбесідника; 

в) висловлюватися точно, логічно, перебивати співбесідника 
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г) не дивитися в очі, не відповідати на запитання. 

3. Якщо телефонуєте ви, то насамперед? 

а) запитайте, чи є у співрозмовника достатньо часу для бесіди; 

б) запитайте прізвище, ім’я, по батькові співрозмовника; 

в) привітаєтеся, назвете свою організацію, прізвище, ім’я та 

по батькові. 
4. Що посилить нервування співбесідника перед початком бесіди? 

 а) прохання чимось вам допомогти;    б) нейтральний жарт; 

 в) запитання на нейтральну тему;   г)фраза «не хвилюйтеся». 

5. Якому типу співрозмовника за П.Міцичем властива 

доброзичливість, врівноваженість під час розмови? 

 а) всезнайко;   б) статечна людина; 

 в) балакун;   г) безглузда людина. 

6. Запитання, які потребують відповіді «так» чи «ні», і які бажано 

ставити на початку і наприкінці ділової бесіди: 

 а) відкриті;   б) закриті; 
 в) риторичні;   г) непрямі. 
7. Форма індивідуального обговорення проблем у діловому 

спілкуванні: 
 а) переговори;   б) нарада; 

 в) збори;   г) бесіда. 

8. Ситуація, коли кожна сторона у переговорах займає певну 

позицію й наполегливо захищає її: 
 а) позиційний торг;  б) «мозковий штурм»; 

 в) ділова гра;   г) принципові переговори. 

9. Етичні норми під час ділових переговорів:  

 а) особистісні випади;  б) чесність, справедливість; 

 в) перекручування змісту; г) зловживання зауваженнями. 

10. Оптимальне поєднання якостей окремих людей у процесі 
взаємодії: 

а) розуміння;   б) сумісність;                   

в) співчуття;    г) ввічливість. 

 

Контрольні питання для самостійної роботи: 

� Які функції виконують бесіди у діловому спілкуванні? 

� Які існують види бесід? 

� Як встановити контакт із співрозмовником? 
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� Якими етичними критеріями необхідно керуватися під час 

бесіди для досягнення успіху в бізнесі? 

� Яких правил службового етикету треба дотримуватися під час 

проведення ділової бесіди? 

� Які існують форми колективного обговорення ділових проблем? 

� Чим відрізняється і що спільного у дискусії, полеміки і диспуті? 

� Що таке прес-конференція і брифінг, у чому їх спільні і відмітні 
риси? 

�  У чому полягає сутність етичних підходів, які забезпечують 

ефективність наради?   

 

Ситуативно-проблемні запитання і завдання: 

1. Визначте правильний алгоритм етапів індивідуальної 
бесіди: передавання інформації, спростування доказів 

співбесідника, початок, аргументування, прийняття рішення. 

2. Наскільки, на вашу думку, важливо для проведення 

результативної бесіди з’ясування ставлення співрозмовника до 

ініціатора бесіди та рівень його моральної культури?  

3. Д. Карнегі зауважував, що для людини звук її імені є 

найсолодшим і найважливішим звуком людської мови. Яким чином 

впливає на встановлення контакту з співбесідником знання його 

прізвища та імені? 

4. Створенню доброзичливої атмосфери для подальшого 

ділового спілкування сприятиме кілька запитань, на які 
співбесідник відповість «так». Підготуйте три таких запитання. 

5. Яке значення для обговорення проблеми і прийняття 

рішення під час ділової бесіди має висловлена античними 

мислителями думка, що два вуха і один язик людині дані для того, 

щоб вона більше слухала і менше говорила? 

6. Відомі чотири прорахунки, що заважають дійти згоди під 

час ділових переговорів: передчасні судження; пошук єдиного 

варіанта вирішення проблеми; впевненість у неможливості 
«збільшити пиріг»; думки на зразок «їхня проблема, то нехай вони і 
вирішують». Запропонуйте варіанти уникнення таких прорахунків. 

7. Охарактеризуйте сутність і специфіку  «мозкового 

штурму» як ефективної інтеракції колективної розумової діяльності.   
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8. Які, на вашу думку, моральні та психологічні якості 
керівника як головуючого на нараді безпосередньо впливають на 

поведінку присутніх і їхню участь в обговоренні? 

9. Яких етичних норм і правил етикету слід дотримуватися 

учасникам індивідуальних і колективних форм обговорення ділових 

проблем для досягнення позитивного результату? 

10. Розгадавши кросворд, визначить одне з ключових понять 

етики ділового спілкування. 

5 7 

2 

3 4 6 

1 

1) загально визначений неформальний вплив особистості, владна 

функція обумовлена посадою.  

2) міфологізований рівень оцінки групою морально-професійних 

якостей лідера.  

3) взаємодія двох особистостей у спілкуванні. 
4) прийняття точки зору іншої особистості або групи. 
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5) узгодження на основі взаємних поступок між представниками 

різних інтересів, думок, що стикаються між собою.  

6) особистість, яка має найвищий статус у системі міжособлетісних 

стосунків, розрізняють формальний і неформальний. 

7) зіткнення різноспрямованих тенденцій як у психіці окремої 
особистості, так і у відносинах між людьми.  

 

Теми реферату: 

• Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування. 

• Функції, види та етапи індивідуальної бесіди. 

• Підготовка до бесіди як умова її результативності. 
• Етичні питання використання мобільних телефонів. 

• Морально-психологічні передумови бесіди.  

• Індивідуальні бесіди керівника з підлеглим. 

• Особливості індивідуальної бесіди керівника з підлеглим.  

• Переговори  як форма колективного обговорення проблем. 

• Культура ведення ділових дискусій. 

• Значення етичних норм і правил етикету під час проведення 

індивідуальних і колективних форм ділового спілкування. 

 

Література 

Базова [2, 3]            Допоміжна [2, 8, 9, 19, 23, 26, 29] 

 

4. Шкала оцінювання в ЄКТС 

Сума балів за всі 
форми навчальної 
діяльності 

Оцінка 

в ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 A зараховано 
82-89 B 
74-81 C 
64-73 D 
60-63 E 
37-59 FX не зараховано 

з можливістю повторного складання 

1-36 F не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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