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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. Методичні вказівки для роботи над дисципліною 
Навчальна дисципліна «Етика ділового спілкування»  

сформувалася і розвивається  на стику насамперед етики та 
психології, а також філософії, соціології, управління, менеджменту, 

маркетингу тощо. Вивчаючи природу людської поведінки і 
чинників впливу на життєдіяльність, взаємодію людей у різних 

контекстах, вони мають власні предмети, завдання і сутність. Це 
обумовлює тематичну логіку і структуру опанування 

запропонованої дисципліни.  

Основна частина  часу вивчення етики ділового спілкування 

відводиться самостійній роботі, яка передбачає підготовку до 

семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, пов’язаних 

із засвоєнням поняттєво-категоріального апарату, підготовкою до 

вирішення тестів. Однією з найважливіших форм вивчення 

дисципліни, що потребує від студентів відповідальної 
самоорганізації, є виконання контрольної роботи.  

Контрольна робота – один із основних видів самостійної 
роботи студентів, що передбачає письмову відповідь на  теоретичні 
питання за змістом навчальної дисципліни і вирішення практичних 

завдань. Це основний документ, що засвідчує змістовність і 
послідовність самостійної роботи студента, його рівень оволодіння 

необхідними теоретичними і фактологічними знаннями.  

Завдання контрольної роботи з етики ділового спілкування: 
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� розвивати здібності до поглибленого  аналізу 

учбової і  наукової літератури;  

� виробити вміння систематизувати і узагальнювати 

науковий і практичний матеріал, критично його оцінювати;  

� сформувати і закріпити навики овлодіння системою 

понять етики ділового спілкування; 

� розвивати уміння застосовувати теоретичні розробки 

для анализу, оцінки, аргументированного, логичного, грамотного 

використання позитивного досвіду опрацювання вибраної теми  

контрольної роботи;  

� сформувати навики  творчої, дослідницької роботи.  

Алгоритм виконання контрольної роботи: 

� вибір варіанта завдання; 

� підбір літератури і нормативного матеріалу;  

� вивчення джерел, обдумування відповідей на поставлені у 

контрольній роботі питання та завдання;  

� написання роботи, зміст якої повинен бути логічним, 

послідовним, аргументованим; 

� оформлення титульної сторінки і представлення контрольної 
роботи на рецензування викладачеві. 

 

3. Вимоги до контрольної роботи 
Для написання контрольної роботи слід насамперед 

правильно визначити варіант, відповідно до шифра залікової 
книжки (див. таблицю на 6 сторінці). Обсяг роботи становить 16-20  

сторінок паперу формату А5 (шкільний зошит) рукописного тексту.  

Для оптимального відображення змісту завдань необхідно 

дотримуватися таких вимог: 
 за формою –   правильного оформлення титульної сторінки; 

написання плану завдання на першій сторінці; кожне нове завдання 

слід розпочинати з нової сторінки написанням назви завдання; 

список літератури, який має охоплювати не менше 5 джерел, 

необхідно писати в кінці роботи з нової сторінки; нумерацію 

сторінок проставляти знизу справа; на останній сторінці поставити 

дату виконання контрольної роботи та власний підпис; текст роботи 

має бути каліграфічним, упорядкованим і акуратним.  

за змістом робота повинна відповідати таким критеріям як  

грамотність, тематичність, достатність, науковість. 
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Написання контрольної роботи потребує вивчення і 
опрацювання достатньої кількості літератури, тому для кращого 

орієнтування і правильного вибору всю літературу у вказівках 

структуровано поділом на базову та допоміжну, яка включає 
підручники, посібники, наукові статті, та першоджерела. У 

кожному варіанті пропонується необхідна література.  

Завдання кожного варіанту контрольної роботи охоплює 
весь матеріал з етики ділового спілкування. Для виконання кожного 

завдання слід дотримуватися таких вимог: 
Перше і друге завдання – це висвітлення теоретичних   

аспектів етики ділового спілкування. Виконується на основі 
вивчення базових і допоміжних підручників, статей, монографій. 

Розкриття цього завдання займає 2/3 об'єму контрольної роботи. В 

кінці обов’язкове написання грунтовних висновків. 

Третє завдання – це розкриття змісту основних понять і 
категорій етики ділового спілкування. Для його виконання потрібно 

звернутись до словників (етичних, психологічних, філософських, 

соціологічних тощо) та підручників. 

Четверте завдання – це вирішення тестів. Для його 

виконання необхідно відповідати на тестове запитання не однією 

буквою, а написати речення, які містять поставлене запитання і 
відповідь на нього. Відповідь обгрунтовується ще 2-3 реченнями. 

Контрольну роботу слід зареєструвати на кафедрі філософії 
в належні терміни (не пізніше ніж за 15 днів до початку сесії). 

 

4. Таблиця визначення завдання контрольної роботи 
Попередня цифра залікової книжки 

Остання цифра 
залікової книжки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Актуалізація етики ділового спілкування: 

теоретичний і  практичний вимір  
Предмет і завдання «Етики ділового спілкування» як 

навчальної дисципліни. Основні поняття. Етапи становлення, 

проблеми і перспективи розвитку етики ділового спілкування. 

Напрями вивчення етики ділового спілкування в Україні. 
Моральні норми і цінності у сучасному діловому світі. 

Особливості та спрямованість ділового спілкування. Етико-

гуманістичний аспект ділового спілкування. Тематизація ділового 

спілкування у рамках професійної діяльності. 
 

Тема 2. Етично-психологічні імперативи спілкування  

Мораль і моральність як основа спілкування. Моральні 
мотиви та ціннісні орієнтації спілкування. Парадигма спілкування у 

сучасній культурі. Відкритість як здатність до спілкування і 
передумова моральності. Становлення діалогічних тенденцій у 

спілкуванні. Діалогічність як суттєва  характеристика суб’єкта 
спілкування.  Толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов як 

виміри спілкування.  

Комунікативний, перцептивний, інтерактивний аспекти 

спілкування. Структура спілкування. Функції і види спілкування. 

Рівні та стилі спілкування. Спілкування як багатоплановий процес. 

Бар’єри у спілкуванні. Механізми впливу у процесі спілкування. 

Спілкування як взаємопізнання. Роль міжособистісних взаємин у 

спілкуванні. 
  

Тема 3. Етика та етикет професійного ділового 

спілкування  

Основи професійної етики та культури спілкування. 

Моральна референція суб’єктів спілкування. Місце морального 

обов’язку як професійної вимоги  у діловій комунікації. Сутнісний 

вимір моральної відповідальності і справедливості. Честь, гідність, 

совість і сором як форми моральної самосвідомості у системі 
професійної комунікації.  

Взаєморозуміння і взаємодія як основа професійного 

ділового спілкування. Вплив етичних вимог на взаєморозуміння і 
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спільну діяльність. Роль етики у подоланні бар’єрів на шляху до 

результативного спілкування. 

Етикет як усталений порядок спілкування. Специфіка 
ділового етикету. Моральні засади етикету професійного ділового 

спілкування. Етикет у контексті українських національних 

традицій. Особливості етикету у спілкуванні з іноземцями.  

 

Тема 4. Етика і культура ділового вербального 

спілкування і наративу  

Визначення і сутність понять «вербальне спілкування», 

«наратив». Функції мови у спілкуванні. Види мовлення. Мова і 
професія. Уміння і культура говоріння. Основні вимоги до 

мовлення. Критерії культури мовлення. Нормативність і 
правильність мовлення у діловому спілкуванні. Терміни у 

професійному мовленні. Особливості мовленнєвого етикету. Стійкі 
вислови мовленнєвого етикету. 

Логіко-психологічні принципи ділового наративу. Етичні 
нормативи у написанні ділових повідомлень. Вимоги до 

оформлення візитних карток.  

 

Тема 5. Невербальна комунікація у контексті ділового 

спілкування  

Сутність і зміст невербальної комунікації. Функції та 

класифікація несловесних засобів комунікації. Характерні риси 

кінетичних видів спілкування. Структура і визначення проксеміки. 

Значення візуального засобу спілкування для досягнення 

взаєморозуміння. Паралінгвістика та екстралінгвістика у системі 
ділового спілкування.  

Співвіднесення культури ділового спілкування із 
невербальними засобами комунікації. Моральність і невербальне 
спілкування. 

  

Тема 6. Ораторське мистецтво: етико-психологічні 
норми і принципи  

Ораторське мистецтво як галузь риторики. Психолого-

дидактичні та етичні принципи мовного впливу. Вимоги до мови 

оратора. Особливості вебальних комунікативних ефектів. 
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Утримання і підсилення уваги слухачів. Нерефлексивне і 
рефлексивне слухання. 

Жанри публічних виступів. Структура виступу. Етапи 

підготовки до публічного мовлення. Поняття і специфіка 
гендерлекту. Роль вербальних і невербальних засобів комунікації та 
етичних чинників в ораторському мистецтві.  

 

Тема 7. Морально-психологічні чинники управлінської 
діяльності  

Визначення сутності та змісту управлінської діяльності. 
Основи управлінської етики та культури. Етико-психологічні 
методи управління. 

Базові теорії походження лідерства. Функції керівника. 

Здібності керівника. Керівництво і лідерство. Взаємостосунки між 

лідером і керівником. Основні завдання менеджера. Етичні вимоги 

до керівника. Методи впливу на підлеглих. Етичність у прийнятті 
рішень. Умови досягнення вищого рівня керівництва. 

 

Тема 8. Конфлікти, їх попередження і подолання 

Етимологія і визначення конфлікту. Класифікація і типи 

конфліктів. Причини бар’єрів спілкування. Рівні сумісності 
суб’єктів ділового спілкування. Чинники впливу на характер 

конфлікту.  

Попередження конфліктів. Значення толерантності у  

попереджені конфліктів. Етапи вирішення проблемних ситуацій. 

Стилі та методи подолання конфліктів. Місце моральної референції 
особистості у розв’язанні конфліктів. 

 

Тема 9. Етичні передумови індивідуальних і 
колективних форм ділового спілкування  

Особливості індивідуальної форми спілкування за 

професійним спрямуванням. Структура і функції ділової бесіди. 

Фактори та ознаки сприяння результативного проведення ділової 
бесіди. Прийоми обговорення позицій. Етичні принципи ділової 
бесіди. Специфіка бесіди по телефону. 

Колективні форми ділової комунікації. Підготовка, етапи і 
стратегія ведення переговорів. Прийоми уточнення і обговорення 

позицій. Нарада і збори. Головні положення тактики 
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аргументування. Інші види колективних форм. Морально-етичний 

чинник у колективному спілкуванні.  
 

6. Теми семінарських занять 

№  Назва теми К-ть год. 

1. Етика та етикет професійного ділового спілкування 2 

2. Морально-психологічні чинники управлінської 
діяльності. Конфлікти, їх попередження і подолання 

2 

3. Етичні передумови індивідуальних і колективних 

форм ділового спілкування 

2 

 Разом 6 

 

 

7. Завдання для самостійної роботи 

№  

з/п 

Назва теми Кіл-ть 

 год. 

1 Тематизація ділового спілкування у рамках професійної 
діяльності 

7 

2 Толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов як 

виміри спілкування  

8 

3 Взаєморозуміння і взаємодія як основа професійного 

ділового спілкування 

7 

4 Етичні нормативи у написанні ділових повідомлень. 7 

5 Моральність і невербальне спілкування 7 

6 Роль  етичних чинників в ораторському мистецтві 7 

7 Морально-психологічні засади управлінця 8 

8 Місце етичних норм у роз’язанні конфліктів 7 

9 Морально-психологіяні особливості індивідуального і 
колективного спілкування за професійним 

спрямуванням 

8 

 Разом 66 
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8. Завдання для  виконання контрольної  роботи 

ВАРІАНТ 1 

1.Роль етичних чинників у процесі ділового спілкування. 

2.Правила та норми поведінки службовця і керівника. 

3.Визначити  поняття:  етичні цінності,  моральна культура 
спілкування, дискусія, авторитет. 

4.1.Здатність людини вільно визначати свою життєво-практичну 

спрямованість – це:         

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

4.2.Спілкування, визначальним змістом якого постає соціально 

значуща спільна діяльність: 

а) особистісне;   б) ділове;                   

в) групове;   г) міжособистісне. 

4.3.За якою теорією людина народжується з задатками лідера? 

а) ситуаційною;       б) харизматичною;            

в) поведінковою;  г) теорією рис. 

Запитання для обговорення: 

• Яка роль невербальної комунікації у діловому спілкуванні? 

• Охарактеризуйте розміщення  і дистанції в міжособистісному 

спілкуванні. 
• Чи підвищує ефективність комунікації використання навичок 

аналізу невербальних сигналів? Відповідь обґрунтуйте. 

Література: 

Базова [2]           Допоміжна  [1,7, 12]                   

 

ВАРІАНТ 2 

1.Виникнення і розвиток етики ділового спілкування. 

2.Морально-психологічні особливості спілкування. 

3.Визначити  поняття:  етика, справедливість, комунікація, діловий  

партнер. 

4.1.На перетині яких наук виникла етика ділового спілкування? 

       а) етики і соціології;  б) естетики і психології; 
        в) етики і психології;   г) політології та маркетингу. 

4.2.Які чинники не сприяють просуванню на вищий рівень 

керівництва?  
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а) бажання кар’єрного зростання;   

 б) уміння працювати з людьми;    

 в) уміння працювати з людьми;  г) відсутність досвіду. 

4.3.Термін «екстраверсія – інтроверсія» розробив: 

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

Запитання для обговорення: 

• Яка роль ділового спілкування у сучасному бізнесі? 

• Яким чином ділове спілкування підвищує ефективність бізнесу 

та поліпшує взаємовідносини між діловими партнерами? 

• Які морально-психологічні вимоги ви вважаєте ключовими в 

кодексі сучасного бізнесмена? 

Література: 

Базова [3]                                                           Допоміжна  [5,6, 15, 16]    

                           

ВАРІАНТ 3 

1.Діловий етикет як царина моральності. 
2.Морально-психологічні передумови ораторського мистецтва. 

3.Визначити  поняття:  моральність, професійна етика, 
толерантність, переконання. 

4.1.Морально прийнятий спосіб впливу на партнера зі спілкування: 

а) переконання;  б) примушення;                 

в) навіювання;   г) критика. 

4.2.Яка невербальна система передбачає вокалізації, діапазон, 

тональність голосу? 

а) оптико-кінетична;  б) паралінгвістична;                     

в) екстралінгвістична;  г) проксеміка. 

4.3.Яким конфлікт  не може бути? 

а) конструктивним;  б) функціональним;                    

в) толерантним  г) деструктивним. 

Запитання для обговорення: 

• Як ви розумієте вислів «зайві слова» в діловому мовленні? 

• Чим відрізняється мова ділового спілкування від побутового? 

• Як впливає на результати ділових взаємодій з іноземцями 

знання їхньої мови і культури? 

Література: 

Базова [1,3]                                                            Допоміжна  [3,10, 20]                   
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ВАРІАНТ 4 

1.Етичні норми і принципи в бізнесі. 
2.Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 
3.Визначити  поняття: моральне зло, спілкування, успішність, 

конфронтація. 

4.1.Що не належить до моральних передумов людського 

спілкування?   

а) любов;   б) байдужість;  в) повага; 
            г) співчуття;  д) милосердя. 

4.2.Який вид тональності використовується у діловому спілкуванні? 

а) висока;   б) нейтральна;                  

в) фамільярна;   г) вульгарна. 

4.3.Що не належить до засобів активізації уваги слухачів? 

а) пауза;   б) інтонація;                   

в) жести;    г) монотонність. 

Запитання для обговорення: 

• Яких етичних норм необхідно дотримуватися, щоб попередити і 
вирішити конфлікт? 

• Які методи впливу на підлеглих ви використаєте як керівник 

для успішного  розв’язання конфлікту між підлеглими? 

• За яких обставин слід звертатися до посередника для вирішення 

конфліктної ситуації? 

Література: 

Базова [2]                                                          Допоміжна  [2, 4, 13, 31]                   

 

ВАРІАНТ 5 

1.Етико-гуманістичний аспект ділового спілкування.  

2.Моральний чинник публічного виступу. 

3.Визначити  поняття: ділова етика,  бізнес, міжнародний протокол,  

мовленнєвий етикет. 
4.1.Сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви 

людських стосунків – це: 
а) етикет;    б) мораль;    

в) психологія;    г) філософія. 

4.2.Морально прийнятий спосіб впливу на партнера по 

спілкуванню: 

а) переконання;   б) навіювання;            

в) примус;    г) критика. 
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4.3.Який стиль керівництва характеризується насамперед 

використанням командних методів управління? 

а) авторитарний;  б) демократичний;              

в) нейтральний;  г) гуманістичний. 

Запитання для обговорення: 

• У чому полягає необхідність вивчення особливостей 

поведінки ділових партнерів різних  національних 

культур? 

• Які характерні риси партнерів зарубіжних країн важливо 

знати для результативного ділового спілкування? 

• Яка роль застосування морально-психологічних прийомів 

ділового спілкування в поліпшенні позицій України у 

      світовому бізнесі? 

Література: 

Базова [2]                                                          Допоміжна  [1, 7, 22, 34]                   

 

ВАРІАНТ 6 

1.Моральна культура спілкування у процесі добору стратегії й 

тактики спілкування. 

2.Морально-психологічні основи ораторського мистецтва.  

3.Визначити поняття: моральні мотиви, обов’язок, діловий етикет, 
післядовільна увага. 

4.1.Вислів «Мета виправдовує засоби» належить:   

  а) Ф.Ніцше;       б) Н.Макіавеллі; 
      в) А.Камю;        д) Б. Бенедикту. 

4.2.Особливістю якого виду діяльності є істотна роль комунікацій 

та ієрархічний характер управління?  

а) освітньої;    б) мистецької;                             

в) управлінської;   г) організаційної. 
4.3.Що не відповідає критеріям ділового мовлення? 

а) зрозумілість;  б) стислість;               

в) складність;   г) доречність. 

Запитання для обговорення: 

• Чи можливий вплив на ділового партнера без навичок 

переконання? 

•  Від яких моральних, соціально-психологічних та 
інтелектуальних характеристик оратора залежить ефективність 

спілкування? 
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• Яку роль відіграє риторика у діловому і професійному 

мовленні на сучасному етапі? 

Література: 

Базова [1]                  Допоміжна  [3, 11, 18, 25]                   

 

ВАРІАНТ 7 

1.Культура діалогу в сучасних професійних взаємодіях. 

2.Взаємодія та взаєморозуміння у діловому спілкуванні. 
3.Визначити поняття: совість, вчинок, темперамент, публічний 

виступ. 

4.1.Сукупність правил поведінки, що регулюють зовнішній вияв 

людських взаємин, поведінку, манери і стиль одягу – це:                        

а) етикет;   б) етика,                 

в) мораль;   г) психологія. 

4.2.Норми – це: 
      а) внутрішні, суб’єктивно значущі спонуки до дії; 
      б) вимоги, які мають обов’язковий характер; 

      в) категоричні заборони на деякі дії; 
      г) особливий компонент моральної свідомості і її регуляції. 
4.3.Оптимальне поєднання якостей окремих людей у процесі 
взаємодії: 

а) розуміння;   б) співчуття;                    

в) сумісність;    г) ввічливість. 

Запитання для обговорення: 

• Які, на вашу думку, існують моральні бар’єри на шляху до 

ділового взаєморозуміння? 

• Які причини зумовлюють бар’єри ділового спілкування? 

• Які можливі негативні наслідки бар’єрів між діловими 

партнерами? 

Література: 

Базова [1,3]                Допоміжна  [1,7, 32, 36]                   

 

ВАРІАНТ 8 

1.Моральність посадової особи як умова успішності ділового 

спілкування. 
2.Індивідуальна бесіда як форма ділового і фахового спілкування. 

3.Визначити поняття: мораль, нормативність, увага, риторика. 

4.1.Етична основа спілкування: 
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а) психологічна культура; б) філософська культура;        

в) моральна культура;       г) управлінська культура 

4.2.Структура мовного спілкування охоплює: 
а) значення слів, фраз;  б) виразні якості голосу; 

в) жести спілкування;  г) організацію простору.   

4.3.Що заважає успішному проведенню ділової бесіди? 

а) професійні знання;  б) спрямованість;              

в) монотонність;  г) наочність. 

Запитання для обговорення: 

• Яких правил необхідно дотримуватися задля досягнення  успіху 

під час ділової бесіди? 

• Як морально-психологічний чинник впливає на вибір стратегії 
поведінки під час ділової бесіди та телефонної розмови? 

• Змоделюйте типову ситуацію ділової телефонної розмови: 

а) телефонуєте ви;     б) телефонують вам. 

Література: 

Базова [2]                                                           Допоміжна  [1,6, 21, 29]                   

 

ВАРІАНТ 9 

1.Етичні аспекти дискусії. 
2.Стилі керівництва та лідерство. 

3.Визначити поняття: ділова етика, відповідальність,   вербальна 
мова, егоїзм. 

4.1.Вчення про мораль, її розвиток, принципи, норми і роль у 

суспільстві: 
      а) психологія;     б) етика;               

 в) філософія;    г) естетика. 
4.2.Співпереживання почуттям і емоціям ділового партнера – це: 

  а) психологічний такт;  б) емпатія;                    

в) симпатія;    г) розуміння. 

4.3.Структурні компоненти етикету: 

а) стиль поведінки;   б) субординація; 

в) репутація;     г) субкультурність. 

Запитання для обговорення: 

• Про що свідчить високий рівень моральної культури 

спілкування? 

• Чи можна вважати спілкуванням будь-які моральні взаємини 

між діловими партнерами? 
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• Що дають знання про спілкування для майбутньої професійної 
діяльності? 

Література: 

Базова [1,3]                                                             Допоміжна  [1, 6, 24]  

                             

ВАРІАНТ 10 

1.Етичні норми керівника. 
2.Передумови організації та проведення ділових переговорів. 

3.Визначити поняття: добро,  ментальність, альтруїзм, особистість. 

4.1.Структура моральної свідомості не охоплює:  
а) цінності;       б) норми;   в)вчинки;                         

г) моральні мотиви;     д) ідеали. 

4.2.Рівень моральної культури спілкування на основі взаємоповаги, 

взаємодії, взаємовигоди ділових партнерів: 

а)  гуманістичний;      б) ритуальний;              

в) традиційний;   г) маніпулятивний. 

4.3.Яка невербальна система передбачає організацію простору і 
часу спілкування?  

а) екстралінгвістична;      б) проксеміка;               

в) оптико-кінетична;      г) пара лінгвістична.  

Запитання для обговорення: 

• Яких морально-психологічних норм і правил етикету  необхідно 

дотримуватися для досягнення ефективності під час 
колективного обговорення.  

• Що спільного і відмінного між дискусією, полемікою і 
диспутом? 

• Як краще довести присутнім на нараді чи зборах власні цікаві 
ідеї, пропозиції? 

Література: 

Базова [1]                                                          Допоміжна  [1, 7, 21, 23]   

                            

ВАРІАНТ 11 

1.Етичні цінності сучасного ділового спілкування. 

2.Культура ведення дискусії, полеміки, диспуту як різновидів 

суперечки. 

3.Визначити поняття: гідність, міміка, взаєморозуміння, бесіда. 

4.1.Особливості професійної моралі вивчає професійна: 
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а) етика;    б) психологія; 

 в) естетика;    г) естетика. 
4.2.Який бік спілкування пов’язаний з обміном, уточненням і 
розвитком  інформації між індивідами? 

а) комунікативний;   б) інтерактивний;              

в) перцептивний;   г) вербальний. 

4.3.Що не відносять до критеріїв культури мовлення? 

а) правильність;   б) виразність;               

в) логічність;    г) монотонність.    

Запитання для обговорення: 

• Які основні характеристики переговорного процесу? 

• Як ви будете готуватися до переговорів? 

• Яку тактику поведінки ви оберете у складних ситуаціях на 
переговорах? 

Література: 

Базова [2]                                                          Допоміжна  [3, 6, 26, 28]                   

 

ВАРІАНТ 12 

1.Етика у взаємовідносинах з клієнтами. 

2.Культура ділової телефонної розмови.  

3.Визначити поняття: моральний конфлікт, публічний виступ, 
ділова бесіда, культура управління. 

4.1.Певний взірець поведінки, елементарна форма моральної вимоги 

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

      г) цінності;   д) мотиви. 

4.2.Кому належить вислів: «Спілкування – найбільша розкіш»? 

а) А.Сент Екзюпері;  б) Ж.П. Сартр; 

в) А. Камю;   г) Ф. Кафці? 

4.3.Об'єктивна оцінка особистісно-ділових якостей людей і їх 

діяльності – це: 

а) справедливість;  б) тактовність;  

 в) терпимість;   г) ділова обов’язковість.  

Запитання для обговорення: 

• Яким чином характер міжособистісних взаємодії впливає на 
результати ділового спілкування?  

• Як емоції впливають на специфіку ділової взаємодії? 

• Яке місце займає моральна культура суб’єктів спілкування у 

діловій взаємодії?  
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Література: 

Базова [1]                                                                Допоміжна  [1,5,14]     

                          

ВАРІАНТ 13 
1.Вплив моральних якостей особистості на ефективність 

переконання. 

2.Невербальна комунікація у процесі ділового спілкування. 

3.Визначити поняття: моральна діяльність, творчість, аргументація, 

суперечка. 

4.1.До яких принципів відноситься ставлення до людини незалежно 

від її віросповідання, національності, раси? 

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

4.2.Функціональний тип наказу: 

 а) фінансовий документ; б) особовий офіційний; 

 в) розпорядчий документ; г) довідково-інформаційний. 

4.3.За цільовою спрямованістю спілкування розрізняють: 

 а) інформаційне;  б) анонімне; 
 в) рольове;   г) неформальне. 

Запитання для обговорення: 

• Яких етапів підготовки до публічного виступу ви дотримаєтеся? 

• Яким чином можна налагодити контакт з аудиторією? 

• Які правила привертання уваги ви використаєте?  

Література: 

Базова [2]                                                              Допоміжна  [5, 11, 35]                   

 

ВАРІАНТ 14 
1.Моральні цінності ділового спілкування. 

2.Рольова поведінка як акт ділового спілкування.  

3.Визначити поняття: моральне відношення, слухання, культурна 

комунікація, спростування. 

4.1.Що не може бути моральним принципом?  

       а) справедливість;      б) нетерпимість;   

  в) чесність;                   г) відповідальність. 

4.2.Механізм впливу, який передає певний емоційно-психологічний 

настрій: а) навіювання;   б) зараження; 

   в) переконання;   г)  копіювання. 

4.3.Представників яких народів прийнято вважати «неконтактними 
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культурами»? 

 а) Скандинавії;   б) Пакистану; 

 в) Японії;    г) Італії. 
Запитання для обговорення: 

• У чому полягає відмінність між стратегією і тактикою 

спілкування? 

• Як виявляється моральність у процесі визначення стратегії й 

тактики спілкування? 

• Яку ви оберете стратегію і тактику для ефективного у 

спілкуванні з роботодавцем? 

Література: 

Базова [2]                                                                Допоміжна  [1, 6, 37]                   

 

ВАРІАНТ 15 
1.Роль етики у досягненні взаєморозуміння. 

2.Врахування особистісних характеристик ділових партнерів в 

індивідуальних взаємодіях за професійним спрямуванням. 

3.Визначити поняття: моральні цінності, любов, заява, усне 

спілкування. 

4.1.Етична теорія, відповідно до якої сутністю добра 
проголошується щастя:   

а) евдемоністична;  б) метафізична;  

в) гедоністична;   г) утилітаристична;       

4.2.Суперечка як боротьба принципово протилежних думок – це: 

 а) дискусія;    б) дебати; 

 в) диспут;     г) полеміка. 

4.3.Визначте можливу індивідуальну форму ділового спілкування: 

 а) нарада;     б) збори; 

 в) мітинг;      г) бесіда.  

Запитання для обговорення: 

• У чому полягає відмінність маніпулювання і актуалізації  як 

механізмів ділового спілкування? 

• Яким чином можна протистояти маніпуляторам у спілкуванні? 

• Чи здатний, на вашу думку, один актуалізатор постійно 

підтримувати у колективі високий рівень культури? 

Література: 

Базова [3]                                                                 Допоміжна  [1,5, 33]   
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ВАРІАНТ 16 

1.Моральні мотиви, норми та цінності у колективних вимірах 

ділового спілкування. 

2.Структурні методи вирішення конфліктів. 

3.Визначити поняття: репутація, співбесіда з роботодавцем, лідер 

телефонна розмова. 

4.1.Спілкування, визначальним змістом якого постає соціально 

значуща спільна діяльність: 

 а) особистісне;    б) ділове; 
 в) групове;    г) міжособистісне. 

4.2.Якого виду спілкування слід уникати діловим партнерам? 

 а) натхненного;   б) конфронтаційного; 

 в) менторського;   г) інформаційного. 

4.3.Що не належить до засобів активізації уваги слухачів? 

 а) пауза;    б) інтонація; 

 в) жести;     г) монотонність. 

Запитання для обговорення: 

• Яка роль спілкування у професійній діяльності?  

• Чому ввічливість вважають основою фахового спілкування? 

• Яких моральних норм варто дотримуватися для підвищення 

ефективності фахового спілкування? 

Література: 

Базова [2]          Допоміжна [1, 6, 26]                   

 

ВАРІАНТ 17 

1.Аудиторія як суб’єкт спілкування. 

2. Гендерні аспекти ділового спілкування.  

3.Визначити   поняття:   моральні мотиви, співчуття, візитна картка, 
резюме. 

4.1.З якою категорією моральної самосвідомості пов’язане поняття 

репутації? 

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

4.2.Сукупність правил поведінки, що регулюють зовнішній вияв 

людських взаємин, манери тощо: 

      а) етика;         б) етикет;        в) психологія;    г) мораль. 

4.3.Функціональний тип наказу: 

       а) особовий офіційний;           б) фінансовий документ;  
       в) розпорядчий документ;         г) довідково-інформаційний. 
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Запитання для обговорення: 

• Які морально-психологічні настанови допоможуть ораторові 
ефективно проголосити промову?  

• Запропонуйте свій варіант подолання страху перед аудиторією. 

• Які правила мовного етикету використовують у діловому 

спілкуванні? 

Література: 

Базова [1]          Допоміжна [1, 7, 34]   

                              

ВАРІАНТ 18 
1.Етичний чинник у процесі ведення ділових дискусій. 

2.Способи впливу на ділових партнерів під час спілкування.  

3.Визначити   поняття:   культура слухання,   творчий метод,    

дискусія,  відповідальність. 

4.1.Особливістю якого виду діяльності є істотна роль комунікацій 

та ієрархічний характер управління? 

а) освітньої:    б) управлінської;  
 в) мистецької;    г) організаційної. 
4.2.Структурні компоненти етикету: 

а) репутація;   б) субординація; 

в) субкультурність;  г) стиль поведінки.  

4.3.Міжособистісний метод вирішення конфліктної ситуації  – 

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

  в) компроміс;  г) згладжування. 

Запитання для обговорення: 

• Які мовленнєві, стилістичні та комунікативні принципи ви 

використовуєте під час проведення презентації? 

• Як можна запобігти причин невдалого проведення презентації? 

• Яких вимог потрібно дотримуватися для найефективнішої 
презентації? 

Література: 

Базова [2]        Допоміжна [6, 18, 31]    

                          

ВАРІАНТ 19 
1.Мораль як спосіб регулювання ділових взаємодій. 

2.Техніка і тактика аргументування. 

3. Визначити поняття:  протокол, культура говоріння, благо, дебати.  
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4.1.Особливість користування образами, порівняннями у мовленні 
- це:  а) стислість;     б) зрозумілість;   

   в) доречність;      г) оригінальність. 

4.2.Комунікативний ефект, що характеризується враженням від 

зовнішнього вигляду ділового партнера: 

           а) перших фраз;               б) візуального іміджу; 

 в) аргументації;    г) релаксації. 
4.3. Якщо телефонують вам, то необхідно: 

 а) запитати прізвище, ім’я, по батькові; 
 б) привітатися, запитати мету дзвінка; 

 в) привітатися, назвати організацію; 

 г) назвати своє прізвище, ім’я, по батькові. 
Запитання для обговорення: 

• Яких етичних норм слід дотримуватися під час ділових 

переговорів задля отримання найефективніших результатів?  

• Які правила етикету найважливіші у переговорах?  

• Яке значення ділових переговорів у вашій майбутній 

професійній діяльності? 

Література: 

Базова [3]                       Допоміжна [6, 17, 27, 30]   

                            

ВАРІАНТ 20 
1.Місце «золотого правила моральності» у діловому спілкуванні.  
2. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення.  

3. Визначити  поняття:  вчинок, репутація, розписка, лідер. 

4.1.Фахова мова – це сукупність: 

а) мовних засобів, зумовлених метою спілкування; 

б) загальноприйнятих правил реалізації мовної системи; 

в) усіх мовних засобів професійно обмеженої сфери комунікації; 
г) усіх мовних засобів сучасної літературної української мови. 

4.2.За якою з теорій лідерство – продукт ситуації? 

а) теорією рис;   б) ситуаційною теорією;  

в) поведінковою;        г) харизматичною. 

4.3.Оптимальне поєднання якостей ділових партнерів у процесі 
їхньої взаємодії: 
 а) розуміння;   б) співчуття;   

 в) сумісність;   г) ввічливість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24

Запитання для обговорення: 

• За яких обставин у діловому спілкуванні використовують  

«мозковий штурм»? 

• Яких правил необхідно дотримуватися лідеру для досягнення 

ефективності «мозкового штурму»? 

• Яких правил поведінки варто дотримуватися учасникам 

«мозкового штурму»? 

Література: 

Базова [2]                                                          Допоміжна: [1, 4, 19, 29]   

                                     

9. Рекомендована література 

Базова література: 

1. Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. / Й.М. 

Гах. – К. : ЦНЛ, 2005. 160 с. 

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

/ В.Я. Зусін / 2-ге вид., перероб. і доп. –  К., 2005. 

3. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування 

Навч. посіб. / О.В. Кубрак. – Суми : Вид-во: Університетська 
книга, 2002. – 208 с. 

Допоміжна література: 

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. 

Підруч. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. 

2. Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В. Професійна етика. Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 252. 

3. Гах Й.М. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К.,2005.  

4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. –  Вид. 5-

те, доп. і переробл. – К.: Атіка, 2005. – 544с.  

5. Етика ділового спілкування: Навч. пос. / за ред. Т.Б. 

Гриценко та ін. – К.: Центр учбової літератури,2007. – 344 с. 

6. Етика ділового спілкування: Курс лекцій // за ред Чмут Т.К. 

– 2-ге вид.– К., 2003.  

7. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. 

посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2005.  

8. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. Навч. посібник. – 4-те 

вид. – К., Либідь, 2002. –  384 с. 

9. Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. – метод. пос. – К., 2004.  

10. Потелло Н.Я., Скиртач Г.Є. Українське ділове мовлення і 
спілкування: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 440. 
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11. Шевчук С.В. Українська мова за професійним 

спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – 696 с. 

Монографії, наукові статті: 
12. Етос і мораль у сучасному світі / ред. Малахов В. –  К., 2004.  

13. Пилипенко В. Реформи. Підприємництво. Культура. – К., 

2001. 

14. Висоцька О. Є. Мова в динаміці змін форм комунікації: від 

усного слова до гіпертексту // Практична філософія. –  № 3 

(29). –  2008. – С. 135-141. 

15. Козловець М. А. Глобалізація як чинник деструкції 
ідентичності // Практична філософія, № 3 (29), 2008. – 

С.210-218. 

16. Лосев А. Этика как наука //Человек. – 1995. – №2. –  С.82-96. 

17. Разумовський С. О. Моральна легітимація підприємницької 
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