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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: навчальної дисципліни спрямована на поглиблення та засвоєння 
майбутніми фахівцями особливостей морально - етичних норм поведінки в 
сфері управління персоналом і полягає в отриманні бази теоретичних та 
практичних знань, необхідних для організації успішної роботи в даній сфері, на 
освоєння сукупності форм, прийомів, способів та методів організації ділового 
спілкування у сфері управління персоналом. 
Компетентності: 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії 
ЗК13. Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на основі етичних 

принципів 
СК08. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин 
СК3.7. Здатність застосовувати основні техніки ділового спілкування в 

процесі управління підприємствами, організаціями, установами та виявляти і 
конструктивно вирішувати конфлікти в трудовому колективі 

Результати навчання: 
ПР06. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у 
сфері економічної діяльності 

ПР12. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
соціально-економічних і трудових  відносин 

ПР25. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 
основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне  різноманіття, 
індивідуальні відмінності людей 

ПР3.7. Набути навички застосовувати основні техніки ділового спілкування 
в процесі управління підприємствами, організаціями, установами та 
демонструвати здатність виявляти і конструктивно вирішувати конфлікти в 
трудовому колективі 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Основи менеджменту Управління персоналом 
Маркетинг Економіка та організація 

інноваційної діяльності  
Міжнародна економіка Мотивування персоналу 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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4 120/4 64 56 32  32 РЕ  залік  

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає _53,3_ (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
 з/

п.
 

В
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на
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1 2 3 4 5 
1 Л 

ПЗ 
СР 

4 
4 
7 

Змістовий модуль 1. Етика ділового 
спілкування та діловий етикет. Історичні 
аспекти становлення та розвитку ділового 

етикету. Розвиток ділового спілкування у ХХ 
столітті. Діловий протокол у сфері туризму 

та гостинності. Ділове спілкування. 
Особливості, функції та рівні ділового 

спілкування. 
 
Тема 1. Етика ділового спілкування та 
діловий етикет.  
 
Предмет і завдання дисципліни «Етика ділового 
спілкування». Визначення та зміст понять 
«ділова етика» і «діловий етикет». Об’єкт, 
предмет і завдання етики ділового спілкування. 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1,23,6,7,8,9,10,12,14 
 

2 Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
7 
 

Тема 2. Історичні аспекти становлення та 
розвитку ділового етикету.  
 
Етика і культура спілкування в пам’ятках 
історії та культури. Відображення традицій і 
звичаїв спілкування у народній творчості. 
Норми спілкування періоду Київської Русі. 
Києво-Могилянська академія як центр 
формування культури спілкування у ХVIII ст. 
Етичні норми у культурах Сходу. 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1,2,6,7,8,9,10,11,12  
 

3 Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
7 

Тема 3 . Розвиток ділового спілкування у ХХ 
столітті.  
Зародження школи “людських відносин ”. Зміни 
етичних норм і поведінки людей під впливом 
виробничих відносин. “Організаційна культура 
” як один з інструментів управління 
господарством. Феномен “культури спілкування 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
6,7,8,9,10,11 
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”. 
 

4 Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
7 

Тема 4. Діловий протокол у сфері бізнесу.  
 
Поняття про діловий протокол. Основні 
принципи ділового протоколу у сфері бізнесу. 
Протокол у міжнародному спілкуванні. 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1,3,6,7,8,9,10,12,13 
 

5 Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
10 

Тема 5. Ділове спілкування. 
 
Особливості, функції та рівні ділового 
спілкування. Визначення спілкування. 
Особливості ділового спілкування. Норми і 
функції спілкування. Рівні ділового 
спілкування. 
Модульна контрольна робота 1 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
3,5,6,7,8,9,10,12,14 
 

6 Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
5 

Змістовий модуль 2. 
Техніка ділового спілкування. Особливості 

ділового етикету  бізнесу. Перепони у 
діловому спілкуванні  

 
Тема 6. Техніка ділового спілкування.  
Специфіка проведення ділових бесід, зустрічей, 
переговорів. Етикет ділових переговорів. 
Етикет ділового спілкування по телефону. 
Епістолярний етикет.  

Рекомендована 
література до 

вивчення теми: 3,4, 
6,7,8,9,10,11,12  

 

7 Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
6 

Тема 7. Особливості ділового етикету  
бізнесу.  
 
Національні особливості ділового етикету. 
Норми ділового етикету зарубіжних країн . 
Діловий етикет за умов стандартних ситуацій, 
що часто трапляються в бізнесі. Особливості 
ділового етикету бізнесу у стандартних 
життєвих ситуаціях. Діловий етикет ситуацій 
дотичних до  ділового спілкування.  

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 

6,7,8,9,10,11 
 

8 Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
7 

Тема 8. Ділові прийоми  
 
Загальні вимоги до проведення ділових 
прийомів  
Види прийомів  
Культура організації прийому та поведінка за 
столом   

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 

6,7,8,9,10,11 
 

Разом 
(годин) 

120   



 8 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 
2 Підготовка до практичних занять  20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях  8 

4 Виконання індивідуального завдання (Реферат) 8 
5 Інші види самостійної роботи  
 Разом 56 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
______________________ Реферат_______________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  
(на якому 

тижні) 
1 Теми рефератів 

1. Предмет і завдання дисципліни «Етика ділового 
спілкування».  

2. Визначення та зміст понять «ділова етика» і 
«діловий етикет».  

3. Об’єкт, предмет і завдання етики ділового 
спілкування.  

4. Поняття про діловий протокол. 5 
. Основні принципи ділового протоколу.  
6. Протокол у міжнародному спілкуванні.  
7. Визначення спілкування.  
8. Особливості ділового спілкування.  
9. Норми і функції спілкування.  
10.Рівні ділового спілкування.  
11.Поняття та основні завдання професійної 

етики.  
12.Історія професійної етики.  
13.Види професійної етики, їх особливості.  
14.Особливості професійної етики. 
15.Етика і культура спілкування в пам’ятках 

історії.  
16.Початок становлення в Україні наукової думки 

8 
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про ділове спілкування.  
17.Дослідження етики ділового спілкування на 

сучасному етапі.  
18.Загальні етичні установки.  
19.Соціальна відповідальність у діловому 

спілкуванні.  
20.Етичні проблеми сучасного ділового 

спілкування.  
21.Стимулювання етичної поведінки.  
22.Специфіка проведення ділових бесід, зустрічей, 

переговорів.  
23.Етикет ділових переговорів.  
24.Етикет ділового спілкування по телефону.  
25.Епістолярний етикет  
26.Психологічна культура ділового спілкування. 
 27.Перепони у спілкуванні.  
28.Створення сприятливого психологічного 

клімату  
29.Практика ведення переговорів.  
30.Ділова атрибутика  
31.Візитні картки. Оформлення та особливості 

користування. 
32.Особливості вибору ділового подарунка.  
33.Діловий одяг.  
34.Організація ділового спілкування  
35.Стратегія і тактика спілкування.  
36.Теорії міжособових стосунків.  
37.Особливості управлінського спілкування.  
38.Підготовка до проведення переговорів.  
39.Розробка програми перебування делегації. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

(надається опис методів навчання) 
Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, 

лабораторних занять, самостійної роботи та виконання індивідуального 
завдання (Розрахункове завдання) студентів.  

При викладанні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як: 
1. Репродуктивний. 
2. Проблемного викладання. 
3. Евристичний (частково-пошуковий). 
4. Дослідницький. 
Проведення лекційних занять передбачено з використанням традиційних 

форм (вступної, тематичної, оглядової). В процесі викладання 
використовується: 

Лекція – бесіда, яка передбачає «діалог з аудиторією». Це проста форма 
активного залучення студентів до навчального процесу. Передбачається 
безпосередній контакт з аудиторією, що дає змогу зосередити увагу студентів 
на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити зміст і темп 
викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня підготовленості та освіти 
аудиторії. Участь студентів у лекції-бесіді забезпечується різними прийомами, 
зокрема запитання до аудиторії. Вони носять інформаційний характер, тобто 
спрямовані не на контроль, а на з'ясування думок і рівнів поінформованості 
учнів з проблеми, що вивчається, актуалізації знань, необхідних для її 
розуміння, та визначення ступеня готовності до сприйняття матеріалу лекції. 
Запитання адресуються всій аудиторії. Студенти відповідають з місця. З метою 
заощадження часу запитання слід формулювати так, щоб можна було дати 
однозначну відповідь. З урахуванням змісту відповідей будуються подальше 
викладення матеріалу.  

Лекція-візуалізація, яка передбачає використання демонстраційного 
матеріалу, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й 
самі виступають носіями змістовної інформації. Читання лекції представляє 
собою вільне, розгорнуте коментування підготованих матеріалів. У візуальній 
лекції важливі візуальна логіка, ритм подачі матеріалу, його дозування, 
майстерність і стиль спілкування викладача з аудиторією. 

Лекція – дискусія – яка передбачає обмін думками та поглядами 
учасників з приводу певної теми (питання), а також розвивають мислення, 
допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння 
формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших 
людей, критично підходити до власних поглядів. 

Практичні заняття передбачають інтерактивний підхід до проведення 
занять, який включає у себе проведення наступних видів занять: 

1. Підтверджуючі практичні роботи. Виконуючи їх, студент отримує 
підтвердження правильності викладених на лекціях теоретичних знань. 

2  Частково-пошукові практичні заняття. На таких заняттях студенти 
мають більше можливостей для творчої роботи. Деталізацію плану дослідження 



 11 

і визначення повного переліку питань, які необхідно дослідити, виконує сам 
студент. 

3. Ділові ігри - моделювання реальної діяльності у спеціально створеній 
проблемній ситуації. Ділова гра передбачає активне навчання, яке сприяє 
досягненню конкретних завдань, структурування системи ділових стосунків 
учасників. її конструктивними елементами є проектування реальності, 
конфліктність ситуації, активність учасників, відповідний психологічний 
клімат, між-особистісне та міжгрупове спілкування, розв'язання 
сформульованих на початку гри проблем.  

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
(надається опис методів контролю) 

Перевірка та оцінювання знань студентів за дисципліною проводиться 
наступними методами: 

1. Оцінювання активності студента під час лекційних занять. 
2. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 
3. Виконання реферативного завдання. 
4. Проведення модульного контролю. 
5. Проведення заліку. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля 

(навчальної дисципліни) із обов’язковим переведенням цих оцінок у 
національну шкалу (з виставленням національної семестрової оцінки 
„відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, 
D, Е, FХ). Академічні успіхи студента визначаються за допомогою критеріїв та 
системи оцінювання знань та умінь студентів, яка використовується в НТУ 
“ХПІ” (табл. 1) 

 
Таблиця 1 - Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 
90 ... 100 A відмінно 
82 … 89 B 

добре 75 … 81 C 
64 … 74 D 

задовільно 60 … 63 E 

менше 60 
FX 

незадовільно  

 
Загальна сума балів, складається з основних балів та додаткових балів: 
• з основних (70 балів): 

 складання теоретичного матеріалу за модулями; 
 виконання та зарахування практичних занять; 
 виконання та зарахування розрахункового завдання; 

• та з додаткових (30 балів): 
 складання заліку; 
 активна участь студентів в аудиторних заняттях. 

Розрахунок кількості балів з дисципліни наведено в табл.  2. 
 
Таблиця  2 – Визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни  

Найменування Кількість балів 
Складання т еорет ичного мат еріалу: 
Модульна контрольна робота 1.  мах = 15 
Модуль контрольна робота 2.  мах = 15 
Результати складання теоретичного матеріалу мах Σ = 30 
Складання практ ичного мат еріалу: 
Виконання розрахункового завдання  мах = 10 
Результати складання практичного матеріалу мах = 30 
Разом мах = 70 
Відвідування аудит орних занят ь мах = 30 
Додат кові (заохочувальні) бали  мах = 15 
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За несвоєчасне виконання індивідуального завдання (реферату) та 
складання модульних робіт кількість балів не може перевищувати 50 % від 
максимально можливої.  

Студенти, які набрали від 25 до 70 основних балів, мають право не 
складати залік, а з урахуванням додаткових балів за відвідування занять, 
отримують відповідну підсумкову оцінку за семестр. Підсумкова оцінка може 
бути визначена, якщо студент отримав не менше 25 основних балів. 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають: лекційні, 
та практичні заняття, самостійну роботу та індивідуальне завдання 
(розрахункове завдання). Перевірка та оцінювання знань студентів за 
дисципліною проводиться наступними методами: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 
2. Виконання розрахункового завдання. 
3. Проведення модульного контролю. 

 
Таблиця 3- Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
100 10 10 20 20 20 20 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання знань студента під час практичних та лабораторних занять, 
виконання завдань для самостійної роботи та індивідуального завдання має на 
меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання певних видів робіт 
за 100 бальною накопичувальною шкалою, що відображена в таблицях. 
 
Таблиця 4 – Переведення результатів відвідування аудиторних занять у додаткові 
бали 

Бали 0 1–10 11–17 18–25 26–30 

Відвідування, % <30 30–50 50–60 70–80 80–100 
Кількість аудиторних 
занять за дисципліною 

7 0-2 4-6 8-10 12-16 

 
Сумарна кількість балів, отриманих студентом за семестр, дорівнює: 

О = Бали за складання теоретичного матеріалу + Бали за виконання 
розрахункового завдання + Бали за виконання модульних завдань + Бали за 

відвідування аудиторних(лекційних, практичних) занять + додаткові 
(заохочувальні) бали 

 
Переведення результатів оцінювання кредитних модулів за шкалою ECTS 

у кількісну форму та переведення розрахункового значення підсумкової оцінки 
до шкали ECTS та національної шкали оцінювання знань здійснюється за 
допомогою табл. 1. 
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Додаткові заохочувальні бали нараховуються відповідно табл. 5 
 

Таблиця 5 – Додаткові (заохочувальні) бали до рейтингу студента  

Вид робіт Кількість балів 
 Наукові праці:  
• у фахових журналах та міжнародних виданнях 15 балів 
• у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних  

закладів та академічних установ 
 
5 балів 

• у нефахових збірниках та журналах 1,5 бали 
• у студентських збірниках 1 бал 
Тези доповідей на наукових конференціях:  
• міжнародних 2 бали 
• загальнодержавних  1,5 бала 
• університету та інших вищих навчальних закладів 1 бал 
• студентських 0,5 бала 
  

 

Студенти складають залік у випадках: 
1) якщо не склали на позитивну оцінку один із запланованих змістовних 

модулів; 
2) з метою покращення підсумкової оцінки з дисципліни, але не більше 

ніж на 10 балів за національною шкалою. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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