
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ 2; 

2. Назва: етика ділового спілкування; 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Г. Ф., к.п.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

- використовувати інформаційні і комунікативні технології; 

- використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-

технологічної інфраструктури; 

- оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення;       

- бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, тренінг, 

робота в групах, презентації; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до фаху та академічна 

доброчесність, українська мова за професійним спрямуванням. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:Теми лекційних занять: 

1. Предмет, завдання курсу «Етика ділового спілкування». 

2. Теоретико-психологічні основи ділового спілкування. 

3. Етика ділового спілкування у сучасному науковому дискурсі. 

4. Моральна культура ділового спілкування. 

5. Корпоративна етика і ділове спілкування. 

6. Рівні та моделі ділового спілкування: філософсько-етичні й психологічні аспекти. 

7. Ділове спілкування як комунікація. 

8. Національні та релігійні особливості ділового етикету. 

9. Діалогічні стратегії ділового спілкування. Ділове спілкування як взаємодія. 

10. Вербальні та невербальні засоби комунікації у діловому спілкуванні.  

11. Економічна етика та етичні засади бізнесу. 

12. Комунікативна компетентність. Моральні цінності та норми в структурі комунікативної компетентності. 

13. Управління конфліктами як складова комунікативної компетентності. Комунікативні стратегії 

розв’язання конфліктів. 

14. Публічні виступи. 

15. Імідж у діловій сфері. 

13.Рекомендовані навчальні видання:  
1.Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів. Вінниця: Нова книга, 2002. 223 с. 

2.Ділові контакти з іноземними партнерами: Навч-практ. посіб. / Уклад. Ю. І. Палеха. К.: Вид-во Європейського 

ун-та, 2004. 283 с. 

3.Дюмін О. З., Ніколаєва А. О. Ділове спілкування ( Риторика та ораторське мистецтво ): Практ. посіб. Х.: 

Видавництво ХТУРЕ, 2001.  146 с. 

4.Етика та психологія ділових відносин: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Під ред. Т. Е. Андрєєвої. Х.: 

Бурун Книга, 2004. 143 с. 

5. Малахов В. Етика спілкування: Навч. посібник.  К.:  Либідь, 2006.  400 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180  год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження ділових ігор, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік, тестовий,  в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В. о завідувача кафедри, д..держ.упр.                                                           Л.Х. Тихончук 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: BB 2 (coding according to the curriculum); 

2. Title: ethics of business communication; 

3. Type: selective; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Level of higher education: bachelor's degree 

5. Year of study when the discipline is offered: 3 

6. Semester, when the discipline is studied: 6 (indicate the semester number); 

7. Number of established ECTS credits: 6 (indicate in figures); 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Martyniuk GF, Ph.D., associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

- communicate in the state language both orally and in writing; 

- use information and communication technologies; 

- use PR and other applied socio-communication technologies in the conditions of modern information-technological 

infrastructure; 

- evaluate the results of activities and defend the decisions made; 

- be responsible, ensure effective teamwork. 

10. Forms of organization of classes: study, independent work, practical training, training, group work, presentations; 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: introduction to the specialty, the Ukrainian language for 

professional purposes. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

12. Course contents: (list of topics): 

Topics of lectures: 

1. Subject, objectives of the course "Ethics of Business Communication". 

2. Theoretical and psychological foundations of business communication. 

3. Ethics of business communication in modern scientific discourse. 

4. Moral culture of business communication. 

5. Corporate ethics and business communication. 

6. Levels and models of business communication: philosophical, ethical and psychological aspects. 

7. Business communication as communication. 

8. National and religious features of business etiquette. 

9. Dialogic strategies of business communication. Business communication as interaction. 

10. Verbal and nonverbal means of communication in business communication. 

11. Economic ethics and ethical principles of business. 

12. Communicative competence. Moral values and norms in the structure of communicative competence. 

13. Conflict management as a component of communicative competence. Communicative conflict resolution strategies. 

14. Public speeches. 

15. Image in the business sphere. 

13.Recommended educational publications: (specify up to 5 sources) 

1. Galushko VP Business protocol and negotiations. Vinnytsia: New book, 2002. 223 p. 

2. Business contacts with foreign partners: Teaching practice. way. / Contribution. YI Palekh. K .: Published by the 

European University, 2004. 283 p. 

3. Dyumin OZ, Nikolaeva AA Business communication (Rhetoric and public speaking): Practice. way. H .: KhTURE 

Publishing House, 2001. 146 p. 

4. Ethics and psychology of business relations: Textbook. way. for students. higher textbook lock / Ed. TE Andreeva. H 

.: Burun Kniga, 2004. 143 p. 

5. Malakhov V. Ethics of communication: Textbook. manual. K .: Lybid, 2006. 400 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

30 years lectures, 30 hours practical work, 120 hours independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, introduction of business games, individual and group 

research tasks, use of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): credit, test, at the end of the 6th semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, practical tasks. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

V. about the head of the department, d..derzh.upr. L.H. Tikhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


