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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування Вибіркова 

Спеціальність 

075 Маркетинг 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

«тематичні дослідження» 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  90 

2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

Молодший бакалавр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

26 год. 58 год. 

Індивідуальні завдання:  

20 год. 20 год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 51/49 

для заочної форми навчання – 13/87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: формування у студентів сучасного мислення у сфері 

бізнес-етикету, ділового спілкування, організації ділових переговорів,  

накопичення комунікативного досвіду та розуміння системи цінностей, 

поглядів, норм поведінки ділових людей, формування основ морально-етичної 

культури та вирішення етичних проблем. 

Завдання дисципліни: засвоєння студентами теоретичних положень 

економічної етики та основ ділового етикету,  вироблення необхідних 

практичних навичок, що дозволяють підвищити  ефективність управління 

бізнес-процесами в організації, оволодіння техніками ефективного 

спілкування, прийомами та інструментами розв’язання практичних ситуацій, 

вирішення етичних проблем ділового життя. 

Очікувані результати навчання: 

1. Вміти вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності;  

2. Вміти вести переговори з питань маркетингу, укладати комерційні 

угоди; 

3. Вміти спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію 

українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. 

4. Вміти ідентифікувати проблеми/конфлікти в організації та 

використовувати оптимальні методи й інструменти їх вирішення/розв’язання. 

 

3. Мова навчання: 

Мова навчання: українська 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні та практичні основи розвитку економічної етики 

та ділового етикету 

 

Змістовий модуль І. Економічна етика та діловий етикет: сутність, 

особливості 

 

Тема 1. Сутність економічної етики та її роль в діловому житті 

 

1. Сутність і розвиток етики у суспільстві. Роль етики та етикету в 

діловому житті 

2. Визначення понять «етика» та «етикет» 

3. Мораль та моральність. Історична еволюція моральності 

4. Види етичних норм: універсальні, групові, особистісні 

5. Взаємна довіра як основа ділової етики 

 

 



Тема 2.  Діловий етикет: особливості та правила  

  

1. Поняття етикету та історія його розвитку. Особливості ділового етикету 

2. Поняття ділового протоколу 

3. Етика та етикет у взаєминах керівника та підлеглими 

4. Етика та етикет у взаєминах з клієнтами, партнерами по бізнесу та 

конкурентами 

5. Національні особливості ділового етикету в різних країнах світу 

 

Змістовий модуль ІІ. Ділове спілкування, практичні аспекти його 

організації, конфлікти 

 

Тема 3. Організація ділового спілкування 

 

1. Спілкування як самостійна та специфічна форма активної особистості. 

Ділове спілкування та його особливості 

2. Способи ділового спілкування 

3. Засоби ділового спілкування 

4. Техніки ефективного спілкування 

5. Уміння говорити як умова успіху  

6. Уміння слухати 

7. Індивідуальні ділові бесіди 

8. Особливості бесід по телефону 

9. Small talk, або неформальна бесіда 

10. Публічний виступ у діловому спілкуванні 

 

Тема 4.  Конфлікти та шляхи їх подолання 

  

1. Сутність конфлікту, його моделі. 

2. Шляхи управління конфліктною ситуацією в організації  

2.1 Методи ефективного втручання в конфлікт  

2.2 Структурні методи вирішення конфлікту  

2.3 Міжособистісні стилі вирішення конфліктів  

3. Помилки, що затягують вирішення конфлікту.  

4. Умови успішного вирішення конфлікту.  

5. Стратегії управління конфліктом 

6. Програма дій як спосіб вирішення конфлікту 

7. Спілкування з «важкими» людьми. 

8. Контроль емоційної сфери. 

 

Тема 5. Діловий одяг 

 

1. Імідж як умова ділового успіху 

2. Дрес-код  

3. Колір ділового одягу  
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4. Діловий одяг для чоловіків  

5. Жіночий діловий одяг 

6. Постава, хода та манери 

 

Тема 6. Етика зустрічей та переговорів 

    

1. Підготовка та проведення ділових зустрічей 

2. Особливості ведення ділових переговорів.  

3. Етикет ділових зустрічей 

4. Культура ділової бесіди. Використання правил етикету під час 

проведення нарад 

5. Правила використання електронних засобів 

 

Тема 7.  Етичні норми ведення ділових паперів. Ділова атрибутика  

 

1. Загальна характеристика ділових паперів  

2. Ділове листування 

3. Візитні картки як елемент ділової атрибутики  

4. Сувеніри і подарунки в діловій сфері 

5. Етикет національних символів 

6. Спілкування за допомогою засобів інтернет 

 

Тема 8. Ділові прийоми та їх організація 

 

1. Організація підготовки до прийому. Підготовка запрошень. Зустріч 

гостей 

2. Прийоми з розміщенням 

2.1. Складання плану розміщення за столом 

2.2. Пунктуальність 

2.3. Поведінка в бенкетному залі  

3. Прийоми без розміщення 

3.1. Шведський стіл 

3.2. Фуршет  

3.3. Коктейль 

3.4. Келих шампанського або келих вина  

3.5. Чай 

3.6. Бар - бекю 

3.7. Жур-фікс  

3.8. Бенкети  

4. Етикет за столом 

4.1. Загальні положення 

4.2. Спиртні напої 

4.3. Правила вживання страв 
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5. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п інд. 
с. 

р. 
л п інд. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕТИКИ ТА ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ 

Змістовий модуль 1. ЕКОНОМІЧНА ЕТИКА ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ: СУТНІСТЬ, 

ОСОБЛИВОСТІ 

Тема 1. Сутність економічної 

етики та її роль в діловому 

житті 

8 2 2 1 3 9 0,5 0,5 1 7 

Тема 2.  Діловий етикет: 

особливості та правила 

8 2 2 1 3 9 0,5 0,5 1 7 

Разом за змістовим модулем 1 16 4 4 2 6 18 1 1 2 14 

Змістовий модуль 2. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ, ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО 

ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНФЛІКТИ 

Тема 3. Організація ділового 

спілкування 

14 4 4 2 4 12 1 1 2 8 

Тема 4. Конфлікти та шляхи їх 

подолання  

14 4 4 2 4 12 1 1 2 8 

Тема 5. Діловий одяг 7 2 2 1 2 9 0,5 0,5 1 7 

Тема 6. Етика зустрічей та 

переговорів 

7 2 2 1 2 9 0,5 0,5 1 7 

Тема 7. Етичні норми ведення 

ділових паперів. Ділова 

атрибутика 

11 2 4 1 4 10 1 1 1 7 

Тема 8. Ділові прийоми та їх 

організація 

11 2 4 1 4 10 1 1 1 7 

Разом за змістовим модулем 2 64 16 20 8 20 62 5 5 8  

Усього годин  80 20 24 10 26 80 6 6 10 58 

Модуль 2 

ІНДЗ 10   10  10   10  

Усього годин 90 20 24 20 26 90 6 6 10 68 
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6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Сутність економічної етики та її роль в діловому житті 2 0,5 

2 Діловий етикет: особливості та правила  2 0,5 

3 Організація ділового спілкування 4 1 

4 Конфлікти та шляхи їх подолання  4 1 

5 Діловий одяг 2 0,5 

6 Етика зустрічей та переговорів 2 0,5 

7 Етичні норми ведення ділових паперів. Ділова атрибутика 4 1 

8 Ділові прийоми та їх організація 4 1 

 Разом 24 6 

 

7. Самостійна робота 
 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Сутність економічної етики та її роль в діловому житті 3 7 

2 Діловий етикет: особливості та правила  3 7 

3 Організація ділового спілкування 4 8 

4 Конфлікти та шляхи їх подолання  4 8 

5 Діловий одяг 2 7 

6 Етика зустрічей та переговорів 2 7 

7 Етичні норми ведення ділових паперів. Ділова атрибутика 4 7 

8 Ділові прийоми та їх організація 4 7 

 Разом 26 58 

 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для 

засвоєння теоретичних знань з дисципліни: 

- опрацювання теоретичної частини матеріалу, розглянутого під час 

лекцій;  

- вивчення питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

- пошукова робота за допомогою інформаційних ресурсів та підготовка 

реферату за самостійно довільно-обраною темою; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності молодшого бакалавра, результати 

якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) це вид навчально-

дослідної роботи молодшого бакалавра, яка містить результати 
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дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності, оформляється у вигляді реферату  

Структура ІНДЗ молодшого бакалавра повинна складатися з таких 

частин: 

• вступ (в ньому відображається актуальність даного дослідження 

та важливість його розв’язання в контексті даної дисципліни, його об’єм 1-1.5 

друкованих аркуші); 

• основна частина (вона може складатися з декількох параграфів у 

яких здійснено виклад основного матеріалу дослідження, кожен із яких 

виділяється логічною завершеністю та має окрему назву, об’єм – не менше 5 

друкованих аркушів); 

• висновки (в них підводиться підсумок проведеної роботи та 

відображаються основні узагальнення дослідження, об’єм 1-2 друкованих 

аркуші); 

• список використаних джерел (повинен містити не менше 12 праць, 

які використанні при підготовці реферату і оформленні відповідно до сучасних 

вимог оформлення бібліографії). 

ІНДЗ має  особливості: 

• титульний аркуш; 

• друга сторінка мікро дослідження повинна містити зміст роботи, 

який відображає основні частини роботи  з вказаними сторінками; 

• вступ окрім актуальності роботи повинен містити визначення 

предмету та об’єкту дослідження, а також завдання; 

• основна частина роботи провина ґрунтуватися не лише на 

науковому аналізі та узагальнені літератури, але і на матеріалах або 

проведеного дослідження під час проходження студентами  виробничої  

практики або статичних досліджень; 

• основна частина повинна поглиблено розкривати суть  проблеми, 

що розглядається;  

• зміст висновків повинен містити підсумок проведеної роботи та 

відповідати завданням дослідження;  

• об’єм  ІНДЗ повинен бути не менше 10 сторінок друкованого 

тексту; 

• тематика мікро досліджень є індивідуальною для кожного 

студента групи; 

• ІНДЗ повинно бути оформлене друкованим текстом (електронний 

варіант на дискеті повинен додаватися), оформлення з дотриманням основних 

вимог, аналогічних реферату. 

Теми для опрацювання: 

1. Ділова професійна етика як основа успішного введення бізнесу, 

основні її різновиди. Дилеми професійної моралі. Професійна та універсальна 

етика.  

2. Основні концепції етики бізнесу  

3. Діловий етикет – стандарти та стереотипи.  



4. Роль менеджера у формуванні етики поведінки та спілкування  

5. Психологічні механізми взаєморозуміння та взаємодії в організації  

6. Особистісний вплив менеджера на культуру спілкування та взаємодії 

в організації  

7 Особливості становлення українського бізнесу: етичний аспект. 

8. Роль менеджменту у формуванні культури в організації та її змінах  

9. Щоденний етикет (Культура поведінки на вулиці, в магазині, кав´ярні, 

їдальні, ресторані)  

10. Роль морального клімату в організації і проблема маніпуляцій. 

11. Комунікація як професійна сфера сучасного бізнесмена. 

 

12. Одяг бізнесмена у неформальних робочих ситуаціях. неформальний 

діловий одяг  

13. Міміка, жести, поза - важливі складові професійного іміджу ділової 

людини  

14. Протокольні положення дотримання етикету в системі 

зовнішньоекономічної діяльності. Діловий етикет у міжнародному бізнесі . 

15. Національні особливості ділового етикету в різних країнах світу 

(Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, США, Канада, Японія, Китай) 

16. Морально-етичний клімат у колективі та чинники, що його 

дестабілізують. 

17. Невербальні засоби спілкування та їх класифікація. Жести. Контакт 

очей. Види погляду. Проксеміка (територіальні зони в процесі спілкування). 

18. Стилі ділового спілкування: компаративний аналіз 

19. Ділові переговори – невід`ємна частина практики менеджменту, 

тактичні прийоми введення переговорів. 

20. Стратегії й технології ведення переговорів. 

21. Характеристика переговорного процесу. Психологічні аспекти 

переговорного процесу. 

22. Особливості проведення переговорів із зарубіжними партнерами. 

23. Збори як форма прийняття колективного рішення. 

24. Дискусія як форма колективного обговорення ділової проблеми. 

Порівняльний аналіз дискусії, полеміки та диспуту. 

25. Етичні норми і принципи сучасного бізнесу 

26. Поняття професійної етики. Сутність професійної моралі. 

27. Універсальні принципи моралі як регулятор поведінки фахівця 

28. Професійний моральний кодекс. Види і функції етичних кодексів 

29. Етичний кодекс бізнесу, його роль у вирішенні моральних питань 

організації і управлінні діловими відносинами. 

30. Корпоративний гумор. 

31. Поняття етики реклами та етичної рекламної діяльності. 

32. Імідж ділової людини. Модель поведінки. Тактика спілкування. 

33. Етика рекламної діяльності. 

34. Психологічні, ситуативні та мовні особливості монологу і діалогу. 



35. Засоби регулювання конфліктних ситуацій (у колективі, на 

підприємстві). 

36. Конфлікти у системі управління та способи їх подолання 

37. Природа конфліктів в організації, їх зміст і види 

38. Особливості ділового листування як форми ділового спілкування. 

39. Характеристика протоколу ділової зустрічі. Протокол проведення 

переговорів. 

40. Етикет проведення ділових прийомів та презентацій. Національна 

специфіка та діловий етикет. 

 

Максимальна кількість балів за виконану роботу – 10 б 

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни 

використовуються різноманітні методи навчання, такі як: проблемна лекція; 

навчальні семінари-дискусії, наочні методи – ілюстрація, демонстрація, 

мозкова атака як метод розв’язання невідкладних завдань; кейс-метод – як 

метод аналізу конкретних ситуацій; робота в малих групах; командна робота; 

презентації. 

Крім того, у навчальному процесі застосовуються заняття з організацією 

круглих столів, заняття-диспути, тематичні конференції, індивідуальні заняття 

тощо. 
 

10. Методи контролю 
 

 

Для засвоєння рівня знань з дисципліни «Економічна етика та діловий 

етикет» використовується поточний контроль, проміжний (модульний) та 

підсумковий контроль. 

Формами проведення поточного контролю з дисципліни є:  

1) усні опитування на семінарських заняттях;  

2) участь в обговоренні питань на семінарах;  

3) виконання тестових завдань;  

4) презентація індивідуальних завдань;  

5) виконання домашніх завдань тощо. 

Проміжний (модульний) контроль – це контроль визначення рівня 

засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни, проводиться у 

формі 3-х питань або розв’язання тестових завдань.  

Підсумковий контроль з дисципліни «Економічна етика та діловий 

етикет» проводиться у формі іспиту або тестування в Інформаційно-

освітньому середовищі «Mооdle».  

 

 

 



11. Критерії оцінювання результатів навчання 
Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні творчі здібності у навчальній 

діяльності, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні 

проблемні завдання, схильний до системно-

наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і 

розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і 

використовувати інформацію (наукова література, 

газетно-журнальні публікації, Інтернет, 

мультимедійні програми тощо), виявляє власне 

ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні 

проблемні завдання, схильний до системно-

наукового аналізу та прогнозу явищ, самостійно 

виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та 

творчо викладає матеріал в усній та письмовій 

формі; розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє 
аналізувати і систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази у власній 
аргументації; висловлює стандартну аргументацію 
при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 
поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний 
матеріал, але потребує консультацій з викладачем; 
виконує творчі завдання. 

 82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв’язків між ними, а також 

самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), 

вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, 

обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. 

Студент здатний самостійно здійснювати основні 

види навчальної діяльності. 

4 (добре) 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; 

вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, 

самостійно користується додатковими джерелами; 

частково контролює власні навчальні дії; правильно 

використовує термінологію. 

3 (задовільно) 69-74 



E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько 

половини навчального матеріалу, здатний 

повторити за зразком певну операцію, дію; описує 

явища, процеси без пояснень причин, з допомогою 

викладача здатен відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні 

навички в роботі з підручником; самостійне 

опрацювання навчального матеріалу викликає 

значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, 

стандартні запитання, виявляє інтерес до 

навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про 

об'єкт вивчення; виявляє здатність елементарно 

викласти думку; може усно відтворити кілька 

термінів, явищ без зв'язку між ними. 2 

(незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 

подальша робота, обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального 

матеріалу елементарна, фрагментарна, 

зумовлюється початковими уявленнями про 

предмет вивчення.  

1-34 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Модуль 1 
Модуль 

2 (ІНДЗ) 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 20 100 6 6 14 14 7 7 8 8 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену 

90–100 А відмінно 

82–89 В 
добре  

75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



Оцінка видів навчальної діяльності 

 
№ 

п/п 
Вид навчальної діяльності Оціночні бали 

Обов’язкові бали 

1. Виступ на семінарському занятті, участь в обговоренні 

питань семінару 

0-6 балів 

2. Виконання та захист лабораторних робіт 0-5 балів 

3. Розв’язування задач, виконання вправ 0-5 балів 

4. Вчасне виконання модульних контрольних заходів 0-3 бали 

5. Підсумковий контроль 0-20 балів 

6. Інші види робіт, передбачені навчальною програмою Згідно з розробленими 

критеріями на кафедрі 

За вибором студента 

1. Підготовка письмового реферату (не більше одного з 

дисципліни) 

1-7 балів 

2. Участь у турі олімпіади ВНЗ 7 балів 

3. Виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції 

7 балів 

4. Участь у конкурсі студентських наукових робіт 8 балів 

5. Участь у всеукраїнській предметній олімпіаді 10 балів 

6. Підготовка методичних матеріалів забезпечення 

навчальної дисципліни в електронному варіанті 

до 15 балів 

Заохочувальні бали 

1. Отримання авторського свідоцтва або патенту на 

винахід за напрямом навчальної дисципліни 

20 балів 

2 Публікація етапі у фаховому виданні за напрямом 

навчальної дисципліни 

15 балів 

3. Призове місце на всеукраїнській предметній олімпіаді 20 балів 

4. Призове місце на університетській предметній олімпіаді 10 балів 

5. Заохочувальні бали за творчий підхід до навчання 1-5 балів 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Опорний конспект лекцій; інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни; нормативні документи; ілюстративні 

матеріали (слайди), методичні рекомендації 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1.   Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посіб. 

[Текст]/ В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух. – Львів : Магнолія 

2006, 2016. – 287 с. – (Вища освіта в Україні). 

2. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового 

етикету [Текст] : Навч. посіб. -  К.: Знання, 2007.- 143 с. 



3. Економічна етика [Текст]. / Кол. авт.: Ревуцька А.О., Сергієнко 

Л.Й., Музиченко А.С. - Умань: Софія, 2007. – 61 с. 

4. Етика бізнесу [Текст] /Уклад. О.Г. Чирва. - Умань: ПП Жовтий 

О.О., 2011.- 144 с 

5.  Лихолат С. М. Етика бізнесу [Текст]: навч. посібник. -  К. : Знання, 

2013. - 367 с 

6. Мартинець Л.А. Ділова людина: шляхи становлення. [Текст]  -  К.: 

Шкільний світ, 2011.- 125 с 

7. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності. 

[Текст] - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 166 с. 

8. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. 

[Текст] Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 251 с.  

9. Мартиненко Л.Б. Етика. [Текст] -  Умань: ПП Жовтий О.О., 2011.- 

259 с 

10. Тофтул М.Г. Етика. [Текст]  -  К.: Академія, 2011.- 437 с. 

11. Прикладна етика [Текст] /За ред. В.І. Панченко. -  К.: Центр 

учбової літератури, 2012.- 391 с. 

12. Стахів, М. О. Український комунікативний етикет [Текст]: 

навчально-методичний посібник / Марія Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу [Текст]: 

Навчальний посібник. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200 с.  

2. Етика ділових відносин. [Текст] Навчальний посібник. Лесько О.Й., 

Прищак М.Д., Залюбівська О.Б., Рузакова Г.Г. - Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 

с. 
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