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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Етика спілкуванняв іншомовному 

середовищі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

ЗВО СВО «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Етика спілкування в 

іншомовному середовищі» є моральний і психологічний аспекти, етичні та 

психологічні механізми спілкування в іншомовному середовищі. 

– вивчалися раніше : «Ділова українська мова», «Історія української 

культури», «Культурологія», «Психологія», «Сучасні ділові папери», «Сучасна 

українська літературна мова», «Філософія»; 

– вивчаються паралельно : «Менеджмент», «Основи комунікативної 

лінгвістики»; 

– вивчаютимуться пізніше : «Лінгвокраїнознавство англійською і 

німецькою мовами»,  «Туристичне краєзнавство». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Етика спілкування в 

іншомовному середовищі» : дати знання про моральні вимоги до стосунків 

ділових людей, про сучасні технологічні вимоги до основних форм ділового 

спілкування – бесід і переговорів, службових нарад тощо; про моральні 

принципи, норми і правила ділового етикету з іноземними партнерами.  

1.2. Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Етика 

ділового спілкування» – допомогти здобувачам вищої освіти : 

– здобути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового 

спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету 

в різних умовах трудової діяльності; 

– навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, 

рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особливості, що проявляються 

під час ділового спілкування; 

– оволодіти системою способів і засобів ділового спілкування, його 

стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до психологічних і 

соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і правил 

гуманістичної етики; 

– навчитися гнучко застосовувати обрані способи й засоби у процесі 

спілкування із співвітчизниками та іноземними партнерами під час 

індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у виступах перед 

різними аудиторіями, на переговорах, при розв’язанні конфліктів та ін.; 



– накреслити шляхи формування культури спілкування, становлення та 

самовдосконалення індивідуального стилю спілкування спеціалістів відповідно 

до етичних та психологічних норм і правил. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми у здобувачів вищої 

освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності : 

знання: 

– сутність моралі і моральні основи поведінки в спілкуванні в 

іншомовному середовищі; 

– історію становлення етики та етикету спілкування в іншомовному 

середовищі; 

– основні принципи етики ділового спілкування з іноземними партнерами; 

– основи ділового спілкування і його різні види; 

– правила службової, управлінської, професійної етики ділових відносин в 

іншомовному середовищі; 

– правила ділового спілкування, прийняті в сучасному іншомовному 

діловому співтоваристві, їх цінність і призначення. 

вміння :  

– орієнтуватися в різних ситуаціях макро - і мікроетиці спілкування; 

– вбачати гуманістичний сенс етики спілкування в іншомовному 

середовищі як основи моральної регуляції ділової поведінки та спілкування; 

– чітко формулювати основні моральні якості особистості ділової людини; 

– використовувати технології етики та етикету ділових відносин у практиці 

спілкування в іншомовному середовищі; 

– встановлювати ділові контакти з іноземними партнерами на основі 

усвідомлення соціальної відповідальності бізнесу. 

професійні, світоглядні і громадянські якості :  

– культура етико-ділового мислення й поведінки; 

– цілеспрямоване використання багатого арсеналу методів, вимог, 

технологій, прийнятих в його майбутній професійній діяльності; 

– аналіз процесів ділового життя і конфліктних ситуацій; 

– мистецтво вирішення професійних завдань з урахуванням моральної 

цінності людської особистості. 

морально-етичні цінності : уважність, чуйність, чемне ставлення до 

людей, інтелігентність; здатність здійснювати ефективні міжособистісні 

комунікації; здатність до постійного удосконалення емоційних здібностей як 

інструменту розвитку у майбутніх фахівців навичок управління на 

індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 3 кредити 

ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Ділове спілкування в іншомовному середовищі : поняття та 

особливості 

Поняття ділового спілкування. Функції ділової комунікації. Перепони у 

спілкуванні. 



Його рівні. Рівні ділової комунікації. Види ділового спілкування: Зміст 

спілкування : матеріальний; когнітивний; діяльний; кондиційний; 

мотиваційний. Мета спілкування. Комунікативна сторона спілкування. 

Вербальні і невербальні засоби спілкування. Інтерактивна сторона спілкування. 

Перцептивна сторона спілкування (спілкування як сприйняття). 

Тема 2. Норми мовного спілкування. Гарний тон і гарні манери 

Мовний етикет. Мовленнєвий етикет. Спілкувальний етикет. Етикетні правила 

поведінки в іншомовному середовищі. Види етикету. Манери поведінки. Етичні 

вимоги до особи, яка приймає відвідувачів, зустрічається з іноземними 

клієнтами. Етичні основи спілкування з іноземцями.  

Тема 3. Міжнародні аспекти етикету спілкування у сімейних 

взаєминах  

Схожі та відмінні риси сімейних взаєминах преставників різних культур. 

Етикетні традиції та звичаї, прийняті в Австралії. Сімейні традиції та звички 

американців. Сучасна сім’я в Європі  як унікальне поєднання різних культур. 

Яскравий колорит і древні звичаї в сімейних взаєминах в африканських країнах. 

Сімейні цінності різних азіатських народів.  

Тема 4. Ділові переговори з іноземними партнерами : стратегії, 

тактики та тактичні прийоми 

Ділові переговори і стратегії їх проведення: позиційний торг, взаємний облік 

інтересів. Проведення переговорів з партнерами. Мета та умови проведення. 

Структура переговорного процесу. Види переговорів. Стадії ведення ділових 

переговорів і бесід: підготовка, процес ведення переговорів, аналіз результатів. 

Методи аргументації. Американський, англійський, іспанський, італійський, 

німецький, французький, шведський, китайський і корейський, японський стилі 

ведення переговорів. 

Тема 5. Етикет ділових (службових) взаємин з іноземцями 

Телефонна розмова. Типові ситуації телефонної розмови. Основні вимоги до 

службової телефонної розмови. Ділова зустріч. Види ділових зустрічей: 

неофіційна ділова зустріч, офіційна ділова зустріч. Мистецтво компліменту. 

Правила вручення подарунків.  

Тема 6. Етика ведення торгі 

Порушення етики бізнесу та їх соціальні наслідки.Практика ведення 

зовнішньоторгівельних переговорів в зарубіжних країнах. Роль культурних 

чинників в міжнародних комерційних переговорах.  

Тема 7. Правила оформлення ділової документації. Ділова переписка 

з іноземними партнерами 

Особливості ділового листування. Зміст та структура ділових листів. Види 

ділових листів. Вимоги до оформлення ділових документів. Правила організації 

ділового листування з зарубіжними партнерами. Значення ділових листів у 

зовнішньоекономічній діяльності. Види листів. Вимоги до складання текстів 

зовнішньоекономічних листів. Особливості ділової кореспонденції з 

іноземними партнерами. Міжнародна бізнес-кореспонденція : структура й 

особливості оформлення. Міжнародне комерційне листування. Дипломатичне 

листування. 



Тема 8. Різноманітність національних моделей спілкування, 

поведінки та етикету 

Сутність і класифікація бізнес-культур. Арабська модель культури ділового 

спілкування. 

Азійська модель культури ділового спілкування. Специфіка культури ділового 

спілкування у провідних європейських країнах. Американська модель культури 

ділових стосунків 
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