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Пояснювальна записка 
 

В умовах ринкової економіки необхідним елементов успішного розвитку 
підприємницьких стосунків є етика бізнесу. З метою ефективного 
функціонування підприємства необхідно налагоджувати ділові стосунки з 
партнерами, керівниками інших компаній, вміти організовувати та 
мотивувати людей та вдосконалювати між ними особисті відносини, знати 
правила мовного етикету та володіти етичними правилами ділових відносин. 

Дисципліна «Етика бізнесу» спрямована на вивчення сутності етики, 
моральності, практичного спілкування, вивчення основних принципів та 
механізмів впровадження етичних норм, вимог та правил. 

Етика бізнесу тісно пов'язаний з такими дисциплінами як менеджмент, 
управління персоналом, управління бізнесом, стратегічне управління, етика 
бізнесу, бізнес тренінгом, комунікаційним тренінгом, психологією та 
мотиваційним менеджментом. 

Самостійна робота передбачена для студентів як денної, так і заочної 
форм навчання як основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, 
вільний від обов’язкових аудиторних занять, вона є складовою навчального 
процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 
активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, основним засобом 
опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових 
навчальних занять. 
 Мета самостійної роботи студентів — сприяти засвоєнню нав-
чальної програми дисципліни „етика бізнесу”  та формуванню у студентів 
самостійності, сутність якої полягає в умінні узагальнювати,  аналізувати, 
робити висновки та засвоювати матеріал. 
 Завдання  самостійної роботи студентів — отримання знань у сфері 
комунікативного тренінгу, умінь, навичок, впорядкування здобутих знань, 
вміння їх застосовувати при виконанні практичних завдань.  
          Зміст самостійної роботи студента з  дисципліни „етика бізнесу” 
визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 
завданнями викладача. 
 Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни „ 
етика бізнесу ”: підручником, навчальними та методичними посібниками, 
методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом 
лекцій,  тощо. 
 Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „ етика 
бізнесу ” організовується з дотриманням низки вимог: 
• обґрунтування необхідності завдань загалом і конкретного завдання 
зокрема; 
• надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 
• надання можливості студентам виконувати завдання, які відповідають 
умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням 
стандартних завдань; 
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фіксуються Самостійна робота студента включає такі види діяльності: робота з 
літературою та підготовка до проміжного контролю; виконання контрольних 
робіт в аудиторії як одна з форм звітності про підсумки самостійної роботи; 
підготовка реферату на задану тему; підготовка до заліку; консультації. 
    Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 
роботи, викладачами і повинні бути доведені до відома студентів. 
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                Навчально-тематичний план вивчення дисципліни  
““ Етика бізнесу  ””  

  
 

 
  № 
ттееммии  

          Назва змістового модуля і теми  

    
  Модуль 1. Теоретичні аспекти етики бізнесу 

  

11..   Етика бізнесу та її місце в системі управління. 

  

22..    Етика і сучасне управління. 

  

33..  Культура ведення бізнесу. 

  

44..  Етика і управління бізнесом.   

   

Модуль 2. Бізнес етика як засіб налагодження ефективних 

ділових стосунків 

  

55..  Комунікативна компетентність    

66..  Професійна культура спілкування та діловий етикет. 

77..  Бізнес – етикет: сутність, правила.  

88..  Національні особливості етики бізнесу. 

  

  Модуль 3.Етичні аспекти ділового спілкування  

99..  Правила і норми проведення ділових зустрічей 

1100..  ППііддггооттооввккаа  ттаа  ппллааннуувваанннняя  ддііллооввооїї  ззууссттррііччіі  

  

1111..  Стратегія проведення переговорів  
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1122..  Спілкування у конфліктних ситуаціях, шляхи їх вирішення  

1133..  ДДііллоовваа  ааттррииббууттииккаа  іі  ооддяягг  

1144..  РРооззввииттоокк  ппииссььммооввооїї  ккооммууннііккааццііїї  ттаа  ппррааввииллаа  ссккллааддаанннняя  ддііллооввиихх  

ллииссттіівв  
 

 

2.Методичні вказівки для самостійного вивчення  кожної теми 
 

Модуль 1. Теоретичні аспекти етики бізнесу 
 

Тема 1. Етика бізнесу та її місце в системі управління 

Поняття і сутність етики. Етика, мораль, бізнес. Етика бізнесу як складова етики 

ділових відносин. Взаємозв’язок етики та управління бізнесом. Етика бізнесу: предмет та 

специфіка.  

Структура та функції етики бізнесу. Співвідношення загальнолюдської етики та 

етики бізнесу. Зв'язок етики бізнесу з іншими етико-філософськими дисциплінами. 

 

Теми рефератів 

 

1. Етика бізнесу як складова етики ділових відносин.  

2. Взаємозв’язок етики та управління бізнесом.  

3. Етика бізнесу: предмет та специфіка. 

4. Зв'язок етики бізнесу з іншими етико-філософськими дисциплінами 

5. Бізнес як соціокультурне явище 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

 

1. Поняття і сутність етики.  

2. Етика, мораль, бізнес 

3. Корпоративна етика 

4. Історія формування етичних кодексів  

5. Структура та функції етики бізнесу. 

6. Співвідношення загальнолюдської етики та етики бізнесу. 
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Рекомендована література [Основна література: 5; 10; 14; 24; 25.Додаткова література: 2; 

4; 7; 13; 15] 

 

Тема 2. Етика і сучасне управління   

Управлінська етика як один з видів професійної етики. Поняття етики і культури 

управління: ознаки, зміст, сутність. Цінності, мотивація культури управління. Методи 

самовдосконалення керівника. Етична атмосфера в організації і стиль управління.  

Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом. Етичні 

принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта управління. Етика 

лідерства в менеджменті. Форми лідерства у підприємництві. Стилі і методи керівництва. 

Теми рефератів 

 

1. Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність.  

2. Цінності, мотивація культури управління.  

3. Методи самовдосконалення керівника.  

4. Етична атмосфера в організації і стиль управління. .  

5. Етика лідерства в менеджменті. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Управлінська етика як один з видів професійної етики. 

2. Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом. 

3. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта 

управління..  

4. Форми лідерства у підприємництві.  

5. Стилі і методи керівництва. 

Рекомендована література [Основна література: 2; 10; 16; 21; 22, 23. Додаткова 

література: 2; 3; 7; 14; 15] 

 

Тема 3. Культура бізнесу 
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Сутність та функції бізнесу. Етика підприємництва та її основні складові. 

Підприємницька діяльність в умовах ринку. Поняття відповідальності в сучасній етиці 

бізнесу. Відмінність етичних норм від юридичних.  

Вибір цілей та засобів ведення бізнесу. Ділова професійна етика, її різновиди. 

Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, етика справедливості. 

 

Теми рефератів 

  

1. Підприємницька діяльність в умовах ринку.  

2. Бізнес – як ключовий момент підприємництва та професійної економічної 

діяльності.  

3. Основні складові бізнесу.  

4. Ділова професійна етика, її різновиди.  

5. Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, етика 

справедливості. 

6. Поняття відповідальності в сучасній етиці бізнесу. Відмінність етичних норм від 

юридичних. Вибір цілей та засобів ведення бізнесу. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

 

1. Сутність та функції бізнесу.  

2. Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, етика 

справедливості. 

3. Поняття відповідальності в сучасній етиці бізнесу.  

4. Відмінність етичних норм від юридичних.  

5. Вибір цілей та засобів ведення бізнесу. 

 

Рекомендована література [Основна література: 1; 3; 14; 23; 24.Додаткова література: 4; 

7; 13; 15] 

 

Тема 4. Етика і управління бізнесом.   

Управлінська етика як один з видів професійної етики. Поняття етики і культури 

управління: ознаки, зміст, сутність. Цінності, мотивація культури управління. Етика 
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лідерства в управлінні бізнесом. Форми лідерства у підприємництві. Стилі і методи 

керівництва.  

Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом. Етичні 

принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта управління.  

Теми рефератів 

 

1. Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом.  

2. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта управління.  

3. Методи самовдосконалення керівника.  

4. Етична атмосфера в організації і стиль управління.  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Управлінська етика як один з видів професійної етики.  

2. Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність.  

3. Цінності, мотивація культури управління.  

4. Етика лідерства в менеджменті.  

5. Форми лідерства у підприємництві.  

6. Стилі і методи керівництва.  

Рекомендована література [Основна література: 1; 5; 10; 12; 18, 19, 21. Додаткова 

література: 1; 2; 3; 7; 13.] 

 

Модуль 2. Бізнес етика як засіб налагодження ефективних ділових стосунків 

Тема 5. Комунікативна компетентність   

 

Історія підходів до вивчення спілкування. Типології спілкування. Елементи 

спілкування. Феноменологія спілкування. Вербальна і невербальна складові спілкування. 

Психологічний контакт із співбесідником. Позиції в спілкуванні. Етапи спілкування. 

Бар'єри в спілкуванні. Зворотний зв'язок. Спілкування в практичній діяльності менеджера 

по персоналу. 

Теми рефератів 
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1. Типології спілкування.  

2. Історія підходів до вивчення спілкування.  

3. Елементи спілкування.  

4. Феноменологія спілкування.  

5. Вербальна і невербальна складові спілкування.  

6. Психологічний контакт із співбесідником.  

7. Позиції в спілкуванні.  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

 

1. Історія підходів до вивчення спілкування.  

2. Типології спілкування. Елементи спілкування.  

3. Феноменологія спілкування.  

4. Вербальна і невербальна складові спілкування. Психологічний контакт із 

співбесідником.  

5. Спілкування в практичній діяльності менеджера по персоналу. 

6. Позиції в спілкуванні.  

7. Етапи спілкування.  

8. Бар'єри в спілкуванні.  

9. Зворотний зв'язок.  

 

Рекомендована література [Основна література: 2; 11; 12; 19; 20;21;22. Додаткова 

література: 1; 13; 15] 

Тема 6. Професійна культура спілкування та діловий етикет.  

Етика ділового спілкування та етика ділових контактів. Ділові зустрічі, бесіди, наради, 

переговори. Особливості бесіди по телефону. Організація ділових письмових контактів та 

ділового листування.  

Професійна культура та мораль. Етикет як сукупність правил поведінки людини. 

Моральні основи етикету. Особливості ділового етикету. Етичні кодекси, їх значення у 

формуванні етичної поведінки ділової людини.  

Теми рефератів 
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1. Правила організації ділових зустрічей.  

2. Історія світових традицій ділових зустрічей.  

3. Методи і способи забезпечення організації протоколу.  

4. Етика ділового спілкування.  Загальноприйняті закони і нормативи ділового 

спілкування.  

5. Предмет ділової зустрічі.  

6. Місце проведення протокольних переговорів. Основні фактори планування ділових 

зустрічей.  

7. Матеріали для обговорення на переговорах. Загальна характеристика ділових 

зустрічей. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

 

1. Історія світових традицій ділових зустрічей.  

2. Методи і способи забезпечення організації протоколу.  

3. Етика ділового спілкування.  

4. Загальна характеристика ділових зустрічей.  

5. Правила організації ділових зустрічей.   

6. Загальноприйняті закони і нормативи ділового спілкування.  

7. Предмет ділової зустрічі.  

8. Місце проведення протокольних переговорів Основні фактори планування ділових 

зустрічей.  

 

Рекомендована література [Основна література: 10; 11; 16; 24; 25.Додаткова література: 

4; 7; 11; 12] 

Тема 7. Бізнес – етикет: сутність, правила. 

Поняття етикету. Історія виникнення етикету, його роль в організації та інтеграції 

ділової взаємодії. Види етикету. Діловий етикет та ефективне його дотримання в різних 

ситуаціях. Особливості службового етикету. Етичні кодекси, їх значення у формуванні 

етичної поведінки ділової людини. Дотримання правил формування іміджу ділової 

людини.  
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Основні правила етикету при особистому спілкуванні. Професійна культура бізнесової 

діяльності. Основні ознаки успішної ділової поведінки. Вибір ділового одягу. Основні 

правила доброї поведінки за столом.  

Теми рефератів 

 

1. Етикет як сукупність правил поведінки людини.  

2. Моральні основи етикету.  

3. Особливості ділового етикету.  

4. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини.  

5. Етикет у взаєминах з іноземцями. 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Етика ділового спілкування та етика ділових контактів.  

2. Ділові зустрічі, бесіди, наради, переговори.  

3. Особливості бесіди по телефону.  

4. Організація ділових письмових контактів та ділового листування. 

5. Етикет як умова ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  

Рекомендована література [Основна література: 2; 10; 13; 18; 21; 22; 23; 25.Додаткова 

література: 2; 3; 10; 13; 14] 

 

Тема 8.Національні особливості етики бізнесу. 

 

Культурні відмінності у міжнародному бізнесі. Національні особливості етики 

бізнесу в Україні. Етика бізнесу в європейських країнах. Специфіка етики бізнесу у 

Північній Америці (США, Канада). Особливості національного етикету в азійських 

державах (Китай, Японія, арабський світ). Національні традиції та їх значення у 

діловому спілкуванні. 

 

Теми рефератів 

 

1. Культурні відмінності у міжнародному бізнесі. 

2.  Національні особливості етики бізнесу в Україні.  

3. Етика бізнесу в європейських країнах.  
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4. Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні. 

 

 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

 

1. Специфіка етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада).  

2. Особливості національного етикету у країнах Азії (Китай, Японія, арабський світ). 

3. Особливості бізнес етики у европейських країнах з розвинутою ринковою 

економікою. 

 

Рекомендована література [Основна література: 1; 10; 13; 14; 18; 24; 25.Додаткова 

література: 2; 4; 7;16;17;18] 

 

Модуль 3. Етичні аспекти ділового спілкування 

Тема 9. Правила і норми проведення ділових зустрічей 

 

Загальна характеристика ділових зустрічей. Правила організації ділових зустрічей. 

Історія світових традицій ділових зустрічей. Методи і способи забезпечення організації 

ділових зустрічей. Етика ділового спілкування.   

Загальноприйняті закони і нормативи ділового спілкування. Предмет ділової 

зустрічі. Місце проведення протокольних переговорів (на території своєї фірми, фірми 

партнера, на нейтральній території,  дистанційно). Матеріали для обговорення на 

переговорах.  

Теми рефератів 

 

1. Правила організації ділових зустрічей.  

2. Історія світових традицій ділових зустрічей.  

3. Методи і способи забезпечення організації протоколу.  

4. Етика ділового спілкування.  Загальноприйняті закони і нормативи ділового 

спілкування.  

5. Предмет ділової зустрічі.  

6. Місце проведення протокольних переговорів. Основні фактори планування ділових 

зустрічей.  



 14 

7. Матеріали для обговорення на переговорах. Загальна характеристика ділових 

зустрічей. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

 

1. Історія світових традицій ділових зустрічей.  

2. Методи і способи забезпечення організації протоколу.  

3. Етика ділового спілкування.  

4. Загальна характеристика ділових зустрічей.  

5. Правила організації ділових зустрічей.   

6. Загальноприйняті закони і нормативи ділового спілкування.  

7. Предмет ділової зустрічі.  

8. Місце проведення протокольних переговорів Основні фактори планування ділових 

зустрічей.  

 

Рекомендована література [Основна література: 1; 12; 14; 21.Додаткова література: 4; 7; 

13; 14] 

 

Тема 10. Підготовка та планування ділової зустрічі 

 

Основні правила підготовки приміщень. Специфікація зустрічі делегацій. Основні 

моменти під час привітання учасників візиту. Плани розсаджування учасників ділової 

зустрічі за столом переговорів. Особливості вибору офіційної мови протокольних 

зустрічей. Планування предмету ділової зустрічі. Часові межі. Основні фактори 

планування ділових зустрічей. Кількість учасників.  
Теми рефератів 

 
1. Плани розсаджування учасників ділової зустрічі за столом переговорів.  
2. Особливості вибору офіційної мови протокольних зустрічей.  
3. Предмет ділової зустрічі. Часові межі.  
4. Основні фактори планування ділових зустрічей.  
5. Матеріали для обговорення на переговорах.  
6. Специфікація зустрічі делегацій.  
7. Основні моменти під час привітання учасників візиту. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Специфікація зустрічі делегацій.  
2. Основні моменти під час привітання учасників візиту.  
3. Плани розсаджування учасників ділової зустрічі за столом переговорів. 
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4. Особливості вибору офіційної мови протокольних зустрічей.  
5. Планування предмету ділової зустрічі.   
6. Основні фактори планування ділових зустрічей.  
7. Основні правила підготовки приміщень. 

 
Рекомендована література [Основна література: 1; 12; 14; 21.Додаткова література: 4; 7; 

13; 14] 

 

Тема 11. Стратегія проведення переговорів 

 

Види переговорів. Етапи переговорів. Основні стратегії переговорів. Керування 

конфліктами.  Підготовка до переговорів. Мистецтво говорити й уміння слухати. 

Контроль над емоціями. Аргументація й контраргументація в переговорах. Види 

аргументів. Прийоми аргументації.  Манипулятивні прийоми у переговорах і способи 

протидії їм. Акцептивна поведінка. Рух до згоди й ухвалення рішення (завершення угоди) 

Теми рефератів 

1. Етапи переговорів.  

2. Основні стратегії переговорів.  

3. Керування конфліктами.   

4. Підготовка до переговорів.  

5. Мистецтво говорити й уміння слухати.  

6. Контроль над емоціями.  

7. Аргументація й контраргументація в переговорах.  

8. Види аргументів. Прийоми аргументації.   

9. Манипулятивні прийоми у переговорах і способи протидії їм. Акцептивна 

поведінка. Рух до згоди й ухвалення рішення (завершення угоди)  

10. Види переговорів. 

                               Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Основні стратегії переговорів.  

2. Керування конфліктами.   
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3. Підготовка до переговорів.  

4. Мистецтво говорити й уміння слухати.  

5. Контроль над емоціями.  

6. Аргументація й контраргументація в переговорах. Види аргументів. Прийоми 

аргументації.   

7. Манипулятивні прийоми у переговорах і способи протидії їм.  

Рекомендована література [Основна література: 1; 6; 7; 9; 14; 24; 25.Додаткова 

література: 2; 5; 8; 9; 10; 11] 

Тема 12. Спілкування у конфліктних ситуаціях, шляхи їх вирішення 

Еволюція уявлення про природу конфлікту. Соціально-психологічні теорії 

конфлікту. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні. Механізми 

взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.  

Методи дослідження конфліктів. Генезис конфлікту. Варіанти виходу з 

конфліктних ситуацій: міжособистісні стилі розв’язання конфлікту, структурні методи 

розв’язання конфліктів, самостійне розв’язання конфліктів, розв’язання конфліктів за 

допомогою посередника. 

Стратегія й тактика поведінки в конфлікті. Фінали й наслідки конфлікту. 

Прогнозування й попередження конфліктів. Арбітраж. Посередництво. Переговори. 

Психотерапія конфлікту. 

Теми рефератів 

1. Соціально-психологічні теорії конфлікту.  

2. Методи дослідження конфліктів.  

3. Генезис конфлікту.  

4. Стратегія й тактика поведінки в конфлікті.  

5. Фінали й наслідки конфлікту.  

6. Прогнозування й попередження конфліктів.   

7. Переговори у конфліктних ситуаціях. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Соціально-психологічні теорії конфлікту.  
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2. Методи дослідження конфліктів.  

3. Генезис конфлікту.  

4. Стратегія й тактика поведінки в конфлікті.  

5. Фінали й наслідки конфлікту.  

6. Прогнозування й попередження конфліктів.  

7. Конфліктні переговори.  

8. Еволюція уявлення про природу конфлікту. 

Рекомендована література [Основна література: 6; 7; 12; 19; 21.Додаткова література: 1; 

5; 6; 11;13; 14; 15] 

Тема 13. Ділова атрибутика і одяг 

Варіанти вибору візитних карток у протокольних переговорах. Ділові подарунки як 

важливий елемент переговорного процесу. Роль ділового одягу учасників зустрічі.  

Типові помилки при формуванні ділового іміджу учасників протоколу. Стилі одягу 

при проведенні ділових зустрічей. Основні положення і специфіка організації ділових 

прийомів. Організація і проведення прийомів з розсаджуванням учасників делегацій.  

Види прийомів.  

Теми рефератів 
 

1. Роль ділового одягу учасників зустрічі.  
2. Типові помилки при формуванні ділового іміджу учасників протоколу.  
3. Основні положення і специфіка організації ділових прийомів.  
4. Організація і проведення прийомів з розсаджуванням учасників делегацій.  
5. Види прийомів. Варіанти вибору візитних карток у протокольних переговорах. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Ділові подарунки як важливий елемент переговорного процесу.  
2. Роль ділового одягу учасників зустрічі.  
3. Типові помилки при формуванні ділового іміджу учасників протоколу. 
4.  Стилі одягу при проведенні ділових зустрічей.  
5. Основні положення і специфіка організації ділових прийомів.  
6. Організація і проведення прийомів з розсаджуванням учасників делегацій.  
7.  Варіанти вибору візитних карток у протокольних переговорах. 

 

Рекомендована література [Основна література: 2; 4; 7; 9; 14; 23; 25.Додаткова 

література: 1; 5; 8; 10; 12] 

 

Тема 14. Розвиток письмової комунікації та правила складання ділових листів 

Історія розвитку письмового повідомлення. Уніфікація і стандартизація тексту. 

Уніфікація мови документів. Класифікація листів. Ділові листи. Особисті листи. 

Рекомендаційні листи. Листи прямої поштової реклами. 
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Оформлення бланків листів і конвертів. Цілі ділового повідомлення. Складання 

плану цільового повідомлення. Стиль ділового листа. Тональність ділового повідомлення.  

Основні темпи речень і розділові знаки в ділових повідомленнях.  

 
Теми рефератів 

 
1. Уніфікація мови документів.  
2. Класифікація листів.  
3. Оформлення бланків листів і конвертів.  
4. Цілі ділового повідомлення.  
5. Складання плану цільового повідомлення. Стиль ділового листа.  
6. Тональність ділового повідомлення.   
7. Основні темпи речень і розділові знаки в ділових повідомленнях. 
8. Історія розвитку письмового повідомлення. Уніфікація і стандартизація тексту. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Історія розвитку письмового повідомлення.  
2. Класифікація листів. Ділові листи. Особисті листи. Рекомендаційні листи. Листи 

прямої поштової реклами.  
3. Оформлення бланків листів і конвертів.  
4. Цілі ділового повідомлення.  
5. Складання плану цільового повідомлення.  
6. Стиль ділового листа.  

 

Рекомендована література [Основна література: 3; 6; 8; 10; 17; 19; 24. Додаткова 

література: 3; 5; 8; 9; 12] 

 

 
                                                                
  
                                      
  
  
                                                  ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ддоо  ззааллііккуу  
  

1. Управлінська етика як один з видів професійної етики..  

2. Цінності, мотивація культури управління.  

3. Методи самовдосконалення керівника.  

4. Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом. 

5. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта 

управління.  

6. Етика лідерства в менеджменті.  

7. Форми лідерства у підприємництві.  
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8. Поняття і сутність етики.  

9. Взаємозв’язок етики та управління бізнесом.  

10. Етика бізнесу: предмет та специфіка.  

11. Структура та функції етики бізнесу.  

12. Зв'язок етики бізнесу з іншими етико-філософськими дисциплінами. 

13. Стилі і методи керівництва. 

14. Сутність та функції бізнесу.  

15. Вибір цілей та засобів ведення бізнесу.  

16. Ділова професійна етика, її різновиди.  

17. Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, етика 

справедливості. 

18. Управлінська етика як один з видів професійної етики.  

19. Цінності, мотивація культури управління.  

20. Форми лідерства у підприємництві.  

21. Стилі і методи керівництва.  

22. Історія підходів до вивчення спілкування.  

23. Вербальна і невербальна складові спілкування.  

24. Психологічний контакт із співбесідником.  

25. Позиції в спілкуванні.  

26. Етапи спілкування.  

27. Бар'єри в спілкуванні.  

28. Спілкування в практичній діяльності менеджера по персоналу. 

29. Етика ділового спілкування та етика ділових контактів.  

30. Ділові зустрічі, бесіди, наради, переговори.  

31. Особливості бесіди по телефону.  

32. Організація ділових письмових контактів та ділового листування.  

33. Професійна культура та мораль.  

34. Етикет як сукупність правил поведінки людини.  

35. Моральні основи етикету.  

36. Особливості ділового етикету.  

37. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини.  

38. Діловий етикет та ефективне його дотримання в різних ситуаціях.  

39. Особливості службового етикету.  

40. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини. 

41. Дотримання правил формування іміджу ділової людини.  
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42. Основні правила етикету при особистому спілкуванні. 

43. Професійна культура бізнесової діяльності.  

44. Основні ознаки успішної ділової поведінки..  

45. Культурні відмінності у міжнародному бізнесі.  

46. Національні особливості етики бізнесу в Україні.  

47. Етика бізнесу в Європі (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія).  

48. Специфіка етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада). 

49. Особливості національного етикету в азійських державах (Китай, Японія, 

арабський світ). 

50. Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні. 

51. Загальна характеристика ділових зустрічей. 

52. Правила організації ділових зустрічей.  

53. Історія світових традицій ділових зустрічей.  

54. Методи і способи забезпечення організації ділових зустрічей.  

55. Види переговорів. 

56. Етапи переговорів.  

57. Основні стратегії переговорів.  

58. Підготовка до переговорів.  

59. Аргументація й контраргументація в переговорах. 

60.   Шляхи вдосконалення міжособових комунікацій.  

61.  Інформування про діяльність організації як комунікативний процес. Розробка 

плану комунікацій.  

62. Комунікативна дія як категорія сучасної соціологічної теорії.  

63. Інформаційні виміри комунікативних процесів: вербальна на невербальна 

комунікація.  

64. Вербальна комунікація: процесуальні характеристики та суспільні функції.  

65. Невербальна комунікація: процесуальні характеристики та суспільні функції.  

66. Художня комунікація як теоретико-методологічна проблема сучасної соціології. 

67. Спілкування як комунікативний процес: традиційні та сучасні тлумачення 

сутності діалогу та діалогових взаємодій.  

68. Проблеми дезорганізації комунікативних взаємодій.  

69.  Застосування технічних засобів у сфері комунікацій.  

70. Манипулятивні прийоми у переговорах і способи протидії їм.  

71. Еволюція уявлення про природу конфлікту.  

72. Соціально-психологічні теорії конфлікту.  
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73. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні.  

74. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.  

75. Методи дослідження конфліктів.  

76.  Генезис конфлікту.  

77. Варіанти виходу з конфліктних ситуацій. 

78. Стратегія й тактика поведінки в конфлікті.  

79. Фінали й наслідки конфлікту.  

80. Прогнозування й попередження конфліктів.  

81. Порядок підготовки і проведення презентації.  

82. Основні фактори планування ділових зустрічей.  

83. Комунікативні бар’єри та методи їх подолання.  

84. Нейро лінгвістичне програмування його сутність та методи використання. 

85. Письмові комунікації.  

86. Процес підбудови під співбесідника  

87. Основні поняття документального забезпечення управління. Документообіг.  

88. Причини деформації комунікативного процесу.  

89. Основні елементи забезпечення ефективних комунікацій.  

90.  Методи вдосконалення системи комунікацій в організації.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Вказівки до виконання контрольної роботи. 
 

Контрольна робота обов’язково повинна мати план за такою структурою. У вступі 
(обсяг — до двох сторінок) розкривається роль і значення теми. Основна частина 
складається з двох-трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно показати його 
теоретичні і практичні аспекти, вказати чинні інструктивно-нормативні документи, 
сформулювати конкретні особисті зауваження і рекомендації з досліджуваної теми. 
Окремою частиною роботи мають бути висновки, де стисло, обсягом до двох сторінок 
слід викласти й обґрунтувати пропозиції та рекомендації з удосконалення практичних 
питань, що розглядаються, чи теоретичних положень за темою контрольної роботи. 
Наприкінці роботи слід навести список використаних літературних джерел. Необхідно 
належним чином оформити титульну сторінку, підписати роботу, вказати дату виконання і 
в зазначені строки подати на перевірку. Варіант контрольної роботи студент вибирає за 
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останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра 
номера залікової книжки “7”, то відповідно студент вибирає варіант 7.  
 
                          Варіанти контрольних робіт. 
 
Варіант № 1 

 

1. Види переговорів.  

2. Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність.  

3. Вербальна і невербальна складові спілкування. 

 

Варіант № 2  

 

1. Поняття і сутність етики. 

2. Особливості бесіди по телефону.  

3. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини.  

 

Варіант № 3 

1. Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом.  

2. Організація ділових письмових контактів та ділового листування. 

3. Манипулятивні прийоми у переговорах і способи протидії їм.                 

Варіант № 4 

 

1. Стилі і методи керівництва. 

2. Духовний саморозвиток менеджера 

3. Службовий етикет 

  

Варіант № 5 

 

1. Етика підприємництва та її основні складові. 

2. Методи дослідження конфліктів.  

3. Національні особливості етики бізнесу у скандинавських країнах (загальна 

характеристика) 
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Варіант № 6 

 

1. Стратегія й тактика поведінки в конфлікті. 

2. Принципи вдосконалення особистості 

3. Національні особливості етики бізнесу в Україні 

 

Варіант № 7 

 

1. Управлінська етика як один з видів професійної етики.  

2. Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні. 

3. Етика бізнесу в Європі (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія) 

 

Варіант № 8 

 

1. Цінності, мотивація культури управління.  

2. Етика лідерства в управлінні бізнесом. 

3. Основні ознаки успішної ділової поведінки. 

 

Варіант № 9 

 

1. Методи і способи забезпечення організації ділових зустрічей.  

2. Етика ділового спілкування.   

3. Еволюція уявлення про природу конфлікту.  

 

Варіант № 10 

 

1. Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність. 

2. Особливості національного етикету в азійських державах (Китай, Японія, арабський 

світ).  

3. Основні правила поведінки за столом 

.  
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Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі 
 
Контроль знань по дисципліні „етика бізнесу” складається з двох блоків планових 

заходів: 
1) поточний контроль знань студентів; 
2) підсумковий контроль знань студентів. 

       Бали за результатами поточного контролю, а також за результатами оцінювання 
письмової екзаменаційної роботи виставляються числом, кратним «5». 
Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за результати поточного 
контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на залік. На заліку студент 
повинен набрати не менше 30 балів. 

Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі письмового 
заліку за контрольними питаннями. 

Відповідь на кожне питання  оцінюється окремо з диференціацією в 20, 10, 0 балів. 
Відповідь на кожне з питань  оцінюється в: 
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20 балів — якщо відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване 
викладення матеріалу; 

виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, 
його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і 
правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості; 

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв'язку і 
взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень; 

свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових 
актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття); 

містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, 
самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору; 

містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати 
судової практики і т. ін.), їх оцінку та порівняння; 
логічно і граматично правильно викладена; 

10 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча 
б один з таких недоліків: 

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання, 
є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, 

закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики 
відповідних явищ; 

не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі 
необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій і т. ін.; 
недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний 
матеріал; 
свідчить про наявність прогалин у знаннях студента; 
викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить багато граматичних, грубих 
стилістичних помилок га виправлень; 

0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є 
неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які 
свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, не вміння 
сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни. 

. 
Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів 

оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 0 до 60 балів) та результатів письмового 
заліку (не менше 30 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням в традиційну 
систему за 4-бальною шкалою та шкалою ЕСТS для фіксації оцінки в нормативних документах. 
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