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ВСТУП 

Спілкування – це процес взаємозв’язку і взаємодії людей. У діловому 

спілкуванні вони передають один одному різноманітну інформацію, 

обмінюються думками, знаннями, поглядами, ідеями, результатами своєї 

діяльності; заявляють свої потреби, інтереси, цілі; засвоюють практичні 

навички і вміння, моральні принципи і правила етикету, звичаї, обряди, 

традиції; шукають нові шляхи подолання труднощів і проблем, приймають 

колективні рішення. 

Ця навчальна дисципліна має не лише теоретичний, але і в значній мірі 

прикладний характер. Її мета полягає не лише в  тому, щоб допомогти 

студентам оволодіти основами психологічної науки, а і втому, щоб сформувати 

у майбутніх спеціалістів навички аналізу як власних душевних станів, так і 

психіки інших людей з метою підвищення ефективності своєї управлінської 

діяльності. 

Потреба людей в етичних нормах викликана об’єктивною необхідністю 

їхнього співіснування. «Ділове спілкування» - дисципліна, побудована на 

технології спілкування. У ній не має аналізу глибинних процесів «чому?», але 

є рекомендації «як потрібно». 

Ділове спілкування – це не перелік правил, які потрібно знати менеджеру, 

воно має бути динамічним, як сам бізнес, міжнародним, яким став бізнес і 

достатньо сильним, щоб протистояти тим негативним тенденціям, котрі 

постачає сучасне життя. 

  Головною метою вивчення курсу «Ділове спілкування» є формування у 

майбутніх високваліфікованих спеціалістів навички аналізу як власного 

душевного стану, так і психіки інших людей з метою підвищення 

ефективності своєї управлінської діяльності.  
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Завдання курсу  «Ділове спілкування»: 

� вивчення теоретичних засад з курсу «Ділове спілкування»; 

� вивчення факторів детермінації поведінки особистості;  

� висвітлення ролі макро- і мікро середовища особистості в детермінації 

поведінки людини;  

� вивчення ролі етики в діловому спілкування та її основних принципів  

� дослідження основних правил ділового етикету; 

� висвітлення особливостей ділового етикету у різних країнах світу. 

Основними формами вивчення курсу «Ділове спілкування» є 

аудиторна робота - лекції, які, у відповідності до принципів Болонського 

процесу, складають 40% часу, відведеного на вивчення дисципліни, та 

самостійна робота студентів – написання індивідуальної творчої роботи та її 

захист, виконання тестових завдань, участь студентів у наукових конференціях 

та конкурсах різного рівня.  

 Самостійна робота студентів дає можливість ознайомитися з 

монографіями, документами, альтернативними точками зору різних авторів на 

конкретні проблеми. Крім того, вона виховує у студентів самодисципліну, 

почуття відповідальності, вміння орієнтуватися у розмаїтті думок і підходів, 

творчо осмислювати одержані знання. 

 При вивченні курсу «Ділове спілкування» у студентів формується 

система відповідних знань і навичок. Студент повинен:  

 знати: 

� основні теоретичні положення психології, етики та етикету ділового спілкування; 
�  основні принципи ефективної ділової взаємодії; 
�  основні стилі поведінки при конфліктах; 
�  основні правила вербального та невербального етикету. 

вміти: 

� визначати свій психологічний тип; 
� використовувати ефект першого враження та критично оцінювати свій 
зовнішній вигляд; 
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� обирати правильну форму спілкування для конкретного випадку; 
� застосовувати психологічні методи господарювання;  
� досягати узгодження взаємних інтересів при ділових контактах з партнерами;  
� управляти конфліктною ситуацією. 

 

Тематика курсу «Ділове спілкування» 

ЗМ1.1.  Психологія, етика і етикет ділового спілкування. 

1.  Предмет, основні категорії і завдання курсу «Ділове спілкування». 

2. Детермінація поведінки особистості в діловому спілкуванні.  

3. Форми ділового спілкування. 

4.  Невербальні засоби спілкування. 

ЗМ 1.2  Психологічні основи управлінських функцій.     

      1.  Ділове спілкування в робочій групі. 

 2. Психологічні аспекти управлінських функцій. 

 3.  Керівництво та лідерство: соціально-психологічні аспекти.  

 4. Психологія управління конфліктами. 

 

    ЗМ1.1.  Психологія, етика і етикет ділового спілкування 

ТТееммаа  11..  Предмет, основні категорії і завдання курсу  

«Ділове спілкування» 

Основні принципи і поняття дисципліни «Ділове спілкування». Категорії 

«психологія особистості», «психологія спілкування» і «психологія робочої 

групи». Теоретичні передумови становлення психології і етики ділового 

спілкування. Розвиток системи норм поведінки. 
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Гуманістичний менеджмент. Школа людських відносин. Проблеми 

психології і етики спілкування в історії філософської та психологічної думки. 

ТТееммаа  22..  Детермінація поведінки особистості в діловому 
спілкуванні  

Фактори детермінації рольової поведінки в діловому спілкуванні. «Я» і 

його роль в діловому спілкуванні. Імідж. Макро і мікросередовище особистості. 

Соціальні стереотипи. Маніпулювання соціальними стереотипами. Рольова 

поведінка в діловому спілкуванні. Базові психологічні установки.  

ТТееммаа  33..  Форми ділового спілкування  

 Діловий етикет. Правила етикету. Критерії культури усної мови. 

Проведення ділової бесіди та її аналіз. Правила спілкування по телефону. 

Специфіка роботи через перекладача. Спілкування з представниками преси. 

Особливості публічного виступу по радіо та на телебаченні. Організація та 

проведення нарад. Виступ на бізнес зборах. Ділова документація. 

ТТееммаа  44..  Невербальні засоби спілкування  

  Поняття про невербальну комунікацію. Класифікація невербальних 

засобів спілкування. Кінесика. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби 

спілкування. Контакт очей. Проксеміка. Невербальні засоби і культура 

спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. 
 

ЗМ 1.2  Психологічні основи управлінських функцій 

ТТееммаа  55..    Ділове спілкування в робочій групі  

 Соціально-психологічні особливості колективу. Професійна зрілість 

робочої групи. Формальні й неформальні групи. Соціально - економічні 

особливості трудового колективу та психологічний потенціал групи. Механізми 

групового впливу. Ефект синергії.  
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Типи взаємостосунків в системі керівник – підлеглий. Роль керівника у 

формуванні колективу. Психологічна сумісність працівників в організаціях.  

Морально-психологічний клімат в колективі.  

ТТееммаа  66..  Психологічні аспекти управлінських функцій  

 Психологія керівного впливу та дисципліни праці. Психологія 

стратегічного управління: постановка проблеми; інноваційна діяльність; тайм – 

менеджмент. Психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень. 

Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях.  

Психологічні фактори, що впливають на процес прийняття управлінських 

рішень. Психологічні основи організації праці та її безпеки. Психологія 

адміністраторської діяльності (адаптація персоналу до організації; атестація; 

планування кар’єри). 

ТТееммаа  77..  Керівництво та лідерство: соціально-психологічні аспекти 

  ППссииххооллооггііччнніі  ррииссии  ооссооббииссттооссттіі  ккееррііввннииккаа,,  ввииммооггии  ддоо  ннььооггоо  яякк  ддоо  ллііддеерраа..  

ССууттннііссттьь  ппоонняяттттяя  ссттииллюю  ккееррііввннииццттвваа..  ВВииббіірр  ооппттииммааллььннооггоо  ссттииллюю  ккееррііввннииццттвваа::  

ссииттууааццііййнниийй  ппііддххіідд..  ББааггааттооввииммііррнніі  ммооддеелліі  ссттиилліівв  ккееррііввннииццттвваа..  

ООррггааннііззааттооррссььккіі  ззддііббннооссттіі..  ППссииххооллооггііччннаа  ттииппооллооггііяя  ллііддеерріівв..  ДДеессттррууккттииввннаа  

йй  ттееррммііннааттооррннаа  ппооввееддііннккаа  ккееррііввннииккаа..  ППссииххооллооггііччнніі  ооссооббллииввооссттіі  ннааццііооннааллььнниихх  

ссииссттеемм  ккееррііввннииццттвваа..  

ГГееннддееррннаа  ттииппііззааццііяя  ссттиилліівв  ккееррііввннииццттвваа..  

ТТееммаа  88..  Психологія управління конфліктами  

 Передумови виникнення конфлікту в процесі спілкування. Типологія 

конфліктів. Стратегія поведінки в конфліктній ситуації. Стратегія управління 

конфліктом. Керований конфлікт: типи, структура, стадії протікання. 
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ТЕМАТИКА  ЛЕКЦІЙ  З КУРСУ «Ділове спілкування» 

Лекція1. Предмет, основні категорії і завдання курсу  

«Ділове спілкування» 

  

1. Основні принципи і поняття дисципліни «Ділове спілкування» 

2. Теоретичні передумови становлення психології і етики ділового 
спілкування. 

3. Проблеми психології і етики спілкування в історії філософської та 
психологічної думки. 

Завдання на самостійне опрацювання: 

 Розвиток культури ділового спілкування в Україні. 

ЛЛееккццііяя  22..    ДДееттееррммііннааццііяя  ппооввееддііннккии  ооссооббииссттооссттіі  вв  ддііллооввооммуу  
ссппііллккуувваанннніі  

1.  Фактори детермінації поведінки особистості. 

2. Макро- і мікросередовище особистості. 

3. Рольова поведінка в діловому спілкуванні. 

Завдання на самостійне опрацювання: 

Імідж ділової жінки. 

Імідж ділового чоловіка. 

ЛЛееккццііяя  33..      ФФооррммии  ддііллооввооггоо  ссппііллккуувваанннняя  

1. Діловий етикет. 

2. Правила вербального етикету. 

3. Спілкування з представниками преси. 

4. Правила ділового письма. 

Завдання на самостійне опрацювання: 

Ділова бесіда по телефону. 

Правила поведінки в транспорті. 
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ЛЛееккццііяя  44..    ННееввееррббааллььнніі  ззаассооббии  ссппііллккуувваанннняя  

1. Поняття про невербальну комунікацію   

2. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. 

3. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. 

4. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. 

 

Завдання на самостійне опрацювання: 

 Національні особливості жестів. 

ЛЛееккццііяя  55..  Ділове спілкування в робочій групі  

1. Робоча група: соціально-психологічні особливості. 

2. Морально-психологічний клімат в колективі. 

3. Роль керівника в становленні колективу. 

Завдання на самостійне опрацювання: 

Класифікація психотипів особистостей. 

 

ЛЛееккццііяя  66..  Психологічні аспекти управлінських функцій  

1. Психологічний зміст функцій управління. 

2. Управління нововеденнями. 

3. Психологічний контекст комунікації. 

4. Психологічні методи в мотиваційній діяльності менеджера. 

Завдання на самостійне опрацювання: 

Контролююча функція менеджера: психологічний вимір. 

ЛЛееккццііяя  77..  Керівництво та лідерство: соціально-психологічні 
аспекти  

1. ФФееннооммеенн  ввллааддии::  ііддееннттииффііккааццііяя  ммоожжллииввооссттеейй.. 

2. Лідерство: сутність та організаційне значення. 

3. Основні концепції стилів керівництва. 
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Завдання на самостійне опрацювання: 

Типологія стилів керівництва. 

Психологічні проблеми керівництва. 

 

ЛЛееккццііяя  88..  Психологія управління конфліктами  

  

1. Керований конфлікт: типи, структура, стадії протікання. 

2. Передумови виникнення конфліктів в процесі спілкування. 

3. Основні стилі поведінки у конфліктах. 

4. Стратегія управління конфліктом. 

Завдання на самостійне опрацювання: 

 Методи зняття психологічної напруги в умовах конфлікту. Які із них 
найбільш сприйнятні для Вас? 
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РРООЛЛЬЬ  ЛЛЕЕККЦЦІІЇЇ  ВВ  ООППААННУУВВААННННІІ  ККУУРРССУУ  ««ДДІІЛЛООВВЕЕ  ССППІІЛЛККУУВВААННННЯЯ»»  

Оскільки курс «Ділове спілкування» передбачає  лекційний виклад 

матеріалу, тому необхідно зробити наступні зауваження.  

� Перш за все зазначимо, що термін «лекція» латинською мовою 

означає «читання», тобто це системне, цілісне, аргументоване викладення 

навчального матеріалу. Одначе курс лекцій не може дати вичерпних знань 

з теорії та практики ділового спілкування.  

� Найголовнішим їх завданням є викладення основ ділового 

спілкування та управлінської діяльності, ознайомлення з новітніми 

науковими досягненнями у даній царині, озброєння студентів 

методологією предмета та самостійної роботи над ним. Подальшу роботу 

студент повинен виконувати самостійного.  

� Якість засвоєння змісту лекції значною мірою зумовлена особистою 

увагою студентів, зацікавленістю, прагненням опанувати лекційний 

матеріал. Саме на лекції студент одержує перший поштовх до закладання 

основ самостійної роботи. Слухання лекції – це творчий процес, 

напружена розумова праця студентів, яка супроводжується особливою 

психологічною підготовкою до активного сприйняття інформації. 

� Правильне слухання передбачає проникнення у смисл кожної 

думки, кожного вислову викладача. Слухаючи лекцію, студент сприймає 

матеріал, осмислює й прагне його зрозуміти. Тому основою глибокого 

засвоєння змісту  лекції є увага слухачів, тобто їх мимовільна чи довільна 

зосередженість на певному об'єкті діяльності, в даному випадку на 

конспектуванні лекції. 

� Лекцію необхідно не лише уважно слухати, а й обов'язково 

записувати. За правильної організації роботи одночасне конспектування 

та слухання лекції не послаблює, а, навпаки, посилює увагу студента. 

Вміло написаний конспект (з латинської – «огляд») дає змогу легко 
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згадати лекцію, вільно орієнтуватися в її змісті. Не варто записувати 

виклад матеріалу «слово в слово», оскільки часу для цього обмаль. 

Необхідно виділяти в розповіді викладача найголовніше.  

� Щоб виділити в лекції найсуттєвіше для конспектування, студентам 

необхідно стежити за характером викладу матеріалу. Тоді неважко 

помітити, що найважливіші думки виділяються лектором різними 

прийомами – темпом мови, інтонацією, повторами, безпосереднім 

підкресленням тощо.  

� Суттєву роль відіграють форма й техніка конспектування лекції. 

Записи мають бути зручними для їх подальшого використання та 

економними за технікою виконання. Зошит для запису має містити великі 

поля, куди вносяться доповнення, власні думки при подальшій 

самостійній роботі.  

� З метою прискорення конспектування, звільнення часу для 

розумового сприйняття змісту лекції застосовуються скорочення окремих 

слів. При цьому доцільно виробити власну систему скорочень, яка 

поступово буде вдосконалюватися. Найзручніше спочатку подати термін 

або словосполучення повністю, а потім а дужках його скорочений варіант 

для подальшого використання з метою уникнення незрозумілих 

скорочень. 
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ППИИТТААННННЯЯ  ДДОО  ЗЗААЛЛІІККУУ  ЗЗ  ККУУРРССУУ  ««ДДІІЛЛООВВЕЕ  ССППІІЛЛККУУВВААННННЯЯ»»  

1. Місце «ділового спілкування» в системі сучасного соціогуманітарного 
знання. Предмет та завдання «ділового спілкування». 

2. Розвиток культури ділового спілкування в Україні. 
3. Фактори детермінації поведінки особистості. 

4. Макро- і мікросередовище особистості. 

5. Рольова поведінка в діловому спілкуванні. 

6. Діловий етикет. 

7. Правила вербального етикету. 

8. Спілкування з представниками преси. 

9. Правила ділового письма. 

10. Ділова бесіда по телефону. 

11. Правила поведінки в транспорті . 
12. Імідж ділової людини 
13.  Поняття про невербальну комунікацію   

14. Національні особливості жестів. 
15. Робоча група: соціально-психологічні особливості. 

16. Морально-психологічний клімат в колективі. 

17. Роль керівника в становленні колективу. 

18. Класифікація психотипів особистостей. 

19. Психологічний зміст функцій управління. 

20. Управління нововеденнями. 

21. Психологічний контекст комунікації. 

22. Психологічні методи в мотиваційній діяльності менеджера. 

23. Лідерство: сутність та організаційне значення. 

24. Основні концепції стилів керівництва. 

25. Керований конфлікт: типи, структура, стадії протікання. 

26. Основні стилі поведінки у конфліктах. 

27. Стратегія управління конфліктом. 
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ТТЕЕММИИ  ІІННДДИИВВІІДДУУААЛЛЬЬННИИХХ  ТТВВООРРЧЧИИХХ  РРООББІІТТ  ЗЗ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

««ДДІІЛЛООВВЕЕ  ССППІІЛЛККУУВВААННННЯЯ»» 
 

1. Ціль, структура і функції ділового спілкування. 

2. Основні етапи ділового спілкування і їхня характеристика. 

3. Мова міміки і жестів в бізнесі. 

4. «Я» і його роль в діловому спілкуванні. 

5. Імідж ділової людини. 

6. Соціальні стереотипи і їх особливості. 

7. Рольова поведінка в діловому спілкуванні. 

8. «Соціальна роль» і її прояви в діловому спілкуванні. 

9. Тактичні прийоми ведення переговорів. 

10. Етика ділового спілкування. 

11. Етика ділового спілкування традиційного суспільства. 

12. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. 

13. Діловий етикет. Правила вербального етикету. 

14. Правила спілкування по телефону. 

15. Правила ділового листування. 

16. Типологія стилів керівництва. 

17. Психологічні проблеми керівництва. 

18. Морально-психологічний клімат в колективі 

19. Класифікація психотипів особистостей. 

20. Передумови виникнення конфліктів в процесі спілкування. 

21. Основні стилі поведінки у конфліктах. 

22. Лідерство: сутність та організаційне значення. 

23. Психологія маніпуляції. 
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ВВииммооггии  ттаа  ррееккооммееннддааццііїї  ддоо  ннааппииссаанннняя  ііннддииввііддууааллььнниихх    

ттввооррччиихх  ррооббіітт  

ІІннддииввііддууааллььннее  ттввооррччее  ззааввддаанннняя  ––  ооддннаа  іізз  ффооррмм  ссааммооссттііййннооггоо  ооппааннуувваанннняя  
ссттууддееннттоомм  ппееввнниихх  ззннаанньь..  ДДлляя  ййооггоо  ппііддггооттооввккии  ппііддббииррааєєттььссяя  ссппееццііааллььннаа  
ллііттееррааттуурраа,,  ррообблляяттььссяя  ввииппииссккии,,  яяккіі  ззггооддоомм  ккооммппооннууююттьь  ввііддппооввіідднноо  ддоо  
ппооссттааввллеенниихх  ззааввддаанньь..  ККііннццееввиийй  ррееззууллььттаатт  ннааппииссаанннняя  ттввооррччооггоо  ззааввддаанннняя  ––  
ооппррииллююддннеенннняя  ййооггоо  ррееззууллььттааттіівв..  

ССттррууккттуурраа  ттввооррччооггоо  ззааввддаанннняя::  ттииттууллььнниийй  ааррккуушш,,  ззмміісстт,,  ввссттуупп,,  22  ––  33  ррооззддііллии,,  
ввииссннооввккии,,  ссппииссоокк  ввииккооррииссттааннооїї  ллііттееррааттууррии..  ЗЗааггааллььнниийй  ооббссяягг  ––  ддоо  1100  ––  1122  
ссттоорріінноокк,,  зз  нниихх  ддоо  22  ссттоорріінноокк  ––  ввссттуупп,,  00,,55  ссттооррііннккии  ––  ввииссннооввккии..  

  ВВііддлліікк  ссттоорріінноокк  ппооччииннааююттьь  зз  ттииттууллььннооггоо  ааррккуушшаа..  ППррооттее  ттииттууллььнниийй  ааррккуушш  
іі  ааррккуушш  ««ззмміісстт»»  ннее  ннууммееррууююттьь,,  аа  ппооччииннааююттьь  іізз  ттррееттььооггоо  ааррккуушшаа  ––  ««ВВссттуупп»»  --уу  
нниижжннььооммуу  ппррааввооммуу  ккууттіі  іізз  ццииффррии  ««33»»..  

  УУ  ввссттууппіі  ззааззннааччааююттьь  ааккттууааллььннііссттьь  ттееммии,,  ооссооббииссттее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ооббррааннооїї  
ппррооббллееммии,,  ххррооннооллооггііччнніі  ттаа  ттееррииттооррііааллььнніі  ммеежжіі  ддоосслліідджжеенннняя..  

  ППооттіімм  ддааююттьь  ааннаалліізз  ввииккооррииссттааннооїї  ллііттееррааттууррии,,  ввккааззууююччии  ввннеессоокк  ккоожжннооггоо  
ааввттоорраа  уу  ррооззккррииттттяя  ппррооббллееммии..  ІІ,,  ннаарреешшттіі,,  --  ввииззннааччааююттьь  ммееттуу  ттаа  ззааввддаанннняя  ррооббооттии..  

  ККоожжеенн  ррооззддіілл,,  яякк  ппррааввииллоо,,  єє  ррооззккррииттттяямм  ссууттіі  ооддннооггоо  іізз  ззааввддаанньь,,  яяккиийй  
ззааввеерршшууєєттььссяя  ввииссннооввккоомм..  ММоожжннаа  ввииккооррииссттооввууввааттии  ііллююссттррааццііїї..  

  УУ  ввииссннооввккаахх  ппііддввооддяяттьь  ззааггааллььнніі  ппііддссууммккии  ррооббооттии..  

  ООббоовв’’ яяззккооввооюю  ууммооввооюю  ддлляя  ннааппииссаанннняя  ттввооррччооггоо  ззааввддаанннняя  єє  ттееккссттооввіі  
ппооссииллаанннняя  ннаа  ввииккооррииссттааннуу  ллііттееррааттуурруу..  УУ  ккііннцціі  ррееччеенннняя  ссттааввлляяттьь  ккввааддррааттнніі  
ддуужжккии,,  вв  яяккиихх  ззааззннааччааююттьь  ппоорряяддккооввиийй  ннооммеерр  ппоояяввии  вв  ттееккссттіі  дджжееррееллаа  іі  ссттооррііннккуу,,  
зз  яяккооїї  ззррооббллеенноо  ппрряяммее  ццииттуувваанннняя  ттееккссттуу  ччии  ппррооссттоо  ппееррееддааччаа  ссууттіі  ммааттееррііааллуу,,  
ннааппррииккллаадд  [[22,,  сс..2255]]..  

  ССппииссоокк  ввииккооррииссттааннооїї  ллііттееррааттууррии  ссккллааддааююттьь  вв  мміірруу  ппоояяввии  ппооссииллаанньь  уу  
ттееккссттіі..  ППррии  ццььооммуу  ззааззннааччааююттьь  ззааггааллььннуу  ккііллььккііссттьь  ссттоорріінноокк  ккннииггии  ччии  ссттааттттіі..  

ЗЗррааззоокк  ссккллааддаанннняя  ббііббллііооггррааффііччннооггоо  ппооккаажжччииккаа::  

аа))  ККннииггаа  іізз  ззааззннааччеенннняямм  ааввттоорраа::  

ППааллееххаа  ЮЮ..ІІ..  ЕЕттииккаа  ддііллооввиихх  ввііддннооссиинн..  ––  КК..::ККооннддоорр,,  22000088..  ––  335566  сс..  
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бб))  ККннииггаа  ббеезз  ззааззннааччеенннняя  ааввттоорріівв::  

Етика ділового спілкування: Курс лекцій. / Т. К. Чайка, М. П. Лукашевич,  І. Б. 
Осечинська. – К.: Вид. МАУП, 1999. – 208 с. 

в) стаття часопису: 

Горшков В. Зустрічаємо гостя з Японії// Секретар-референт. – 2006. - №6. – 
С.50-53. 

 Кількість використаної літератури має бути не менше 5 джерел. При 
цьому, по-можливості, бажано використати найновіші видання. 

 Висока оцінка за виконання творчого завдання залежить від дотримання 
усіх вище перелічених вимог та успішного захисту. При цьому особливо 
враховується вільне володіння матеріалом, вміння аргументовано обстоювати 
свою думку та зацікавити аудиторію. 

Зразок оформлення титульного аркуша творчого завдання 

  

ММііннііссттееррссттввоо  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  

ХХааррккііввссььккаа  ннааццііооннааллььннаа  ааккааддееммііяя  ммііссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  

  

ККааффееддрраа  ііссттооррііїї  іі  ккууллььттууррооллооггііїї  

  

  

ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ДДІІЛЛООВВИИХХ  ППРРИИЙЙООММІІВВ  

  

ВВииккооннааллаа::  ссттууддееннттккаа  55  ккууррссуу  

ггррууппии  ЛЛООГГІІСС  

ффааккууллььттееттуу  ммееннеедджжммееннттуу  

ППееттррооввссььккаа  ГГааллииннаа  ММииххааййллііввннаа  

ППееррееввііррииллаа::  

кк..іі..нн..,,  ддооцц..  РРяяббччееннккоо  ОО..ЛЛ..  

ХХааррккіівв  ––  22000099  
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ООССННООВВННІІ  ППООННЯЯТТТТЯЯ  ЗЗ  ККУУРРССУУ  ««ДДІІЛЛООВВЕЕ  ССППІІЛЛККУУВВААННННЯЯ»»  

ААррххееттииппии  ––  ппооппеерреедднніі  ддооссввііддуу  ііннддииввііддаа  ффооррммии  ппссииххііккии  ллююддссььккооггоо  ррооддуу,,  щщоо  
ввииннииккллии  ссппооннттаанннноо  іізз  ккооллееккттииввннооггоо  ннеессввііддооммооггоо  іі  ппееррееддааююттььссяя  уу  ссппааддоокк  ррааззоомм  
іізз  ссттррууккттууррооюю  ммооззккуу..  ННаа  ооссооббииссттііссннооммуу  ррііввнніі  ппрроояяввлляяююттььссяя  яякк  ддееяяккіі  ззннааккии,,  
ссииммввооллии,,  ооббррааззии,,  ммооттииввии,,  щщоо  ллеежжааттьь  вв  ооссннооввіі  ззааггааллььннооллююддссььккооїї  ссииммввооллііккии  
ссннооввииддіінньь,,  ммііффіівв,,  ккааззоокк  іі  іінншшиихх  ттввоорріінньь  ффааннттааззііїї,,  вв  ттооммуу  ччиисслліі  іі  ххууддоожжннььооїї..  

ВВееррббааллььннее  ссппііллккуувваанннняя    ––  ссллооввеессннее  ссппііллккуувваанннняя..  

ДДееллееггуувваанннняя  ппооввнноовваажжеенньь  ––  ууппррааввллііннссььккиийй  ппррииййоомм,,  щщоо  ззааккллююччааєєттььссяя  вв  
ппееррееддааччіі  ппііддллееггллиимм  ччаассттииннии  ооббоовв’’ яяззккіівв,,  ппрраавв  іі  ввііддппооввііддннооїї  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  іізз  
ссффееррии  ддіійй  ккееррііввннииккаа..  

ДДееттееррммііннііззмм  ––  яякк  ппррииннцциипп  ппссииххооллооггііччннооїї  ннааууккии  ––  ппііддххіідд  ддоо  ввииввччеенннняя  ппссииххііччнниихх  
яяввиищщ,,  щщоо  ззннааххооддяяттььссяя  вв  ппррииччиинннниихх  іі  ззааккооннооммііррнниихх  ззвв’’ яяззккаахх  ммііжж  ссооббооюю  іі  зз  
ууммооввааммии  ззооввнніішшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа..  ООббггррууннттооввууєєттььссяя  ввппллиивв  ннаа  ррооззввииттоокк  ппссииххііккии  
ллююддеейй  ообб’’ єєккттииввнниихх  іі  ссуубб’’ єєккттииввнниихх  ууммоовв  їїххннььооїї  жжииттттєєддііяяллььннооссттіі..  ППррооттииллеежжнниийй  
ппііддххіідд  ддоо  ввииввччеенннняя  ппссииххііччнниихх  ттаа  іінншшиихх  яяввиищщ  ооттррииммаавв  ннааззввуу  ііннддееттееррммііннііззммаа..  

ДДііааллоогг  ––  ффооррммаа  ууссннооїї  ммооввии,,  ррооззммоовваа  ддввоохх  ааббоо  ддееккііллььккоохх  ооссіібб..  ВВ  ддііллооввооммуу  
ссппііллккуувваанннніі  яяввлляяєє  ссооббооюю  ввззааєєммооооббмміінн  ііннффооррммаацціієєюю  іі  ввррааххуувваанннняя  ккоожжнниимм  іізз  
ууччаассннииккіівв  ппссииххііччнниихх  ссттаанніівв  ссппііввррооззммооввннииккіівв  ттаа  їїххннііхх  ііннттеерреессіівв..  

ДДииссттрреесс  ––  ннааддззввииччааййннаа  ннааппррууггаа  ооррггааннііззммуу,,  щщоо  ззнниижжууєє  ййооггоо  ммоожжллииввііссттьь  
ааддееккввааттнноо  ррееааггууввааттии  ннаа  ввииммооггии  ззооввнніішшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа..  

ІІннддииввііддууааллььннііссттьь  ––  ссууккууппннііссттьь  ннееппооввттооррнниихх,,  ууннііккааллььнниихх  ввллаассттииввооссттеейй  ддааннооїї  
ллююддииннии,,  щщоо  ввііддррііззнняяєє  їїїї  ввіідд  іінншшиихх  ллююддеейй..  ВВ  ссооццііааллььнніійй  ппссииххооллооггііїї  ––  
ппррооттииллеежжннііссттьь  ууннііккааллььнниихх  ппссииххііччнниихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ллююддииннии  ккооллееккттииввнниимм..  

ІІннннооввааццііййннаа  ааккттииввннііссттьь  ––  ууппррааввллііннссььккаа  ддііяяллььннііссттьь,,  щщоо  ввррааххооввууєє  ппооттррееббии  
ррииннккооввооїї  ееккооннооммііккии  вв  ббееззппееррееррввннооммуу  ооббннооввллеенннніі  ттоовваарріівв,,  ппооссллуугг,,  ттееххннооллооггіійй  
ттоощщоо,,  ппрроояяввлляяєєттььссяя  вв  ннааммааггаанннніі  ппееррееммааггааттии  вв  ккооннккууррееннттнніійй  ббооррооттььббіі  ззаа  ррааххуунноокк  
ннооввииззннии,,  ууддооссккооннааллеенннняя  іі  яяккооссттіі  ппррооддууккццііїї,,  вв  ппііддттррииммцціі  ттввооррччиихх,,  ііннііццііааттииввнниихх  
ссппііввррооббііттннииккіівв,,  вв  ггооттооввннооссттіі  ддоо  ооррггааннііззааццііййнниихх  ззмміінн,,  ддоо  ллооммккии  ууппррааввллііннссььккиихх  
ссттррууккттуурр  уу  ввііддппооввііддьь  ннаа  ккооллиивваанннняя  ррииннккуу  ттоощщоо..  

ККооммууннііккааццііяя  ––  ссппііллккуувваанннняя,,  ппееррееддааччаа  ііннффооррммааццііїї..  ККооммууннііккааццііяя  вв  ддііллооввооммуу  
ссппііллккуувваанннніі  єє  ооббмміінн  ііннффооррммаацціієєюю,,  вваажжллииввооюю  ддлляя  ууччаассннииккіівв  ссппііллккуувваанннняя..  

ККооннффлліікктт  ––  ввиищщиийй  ссппууппіінньь  ррооззввииттккуу  ссооццііааллььнниихх  ппррооттиирріічч,,  ггооссттррее  ззііттккннеенннняя  
ппррооттииллеежжнноо  ссппрряяммоовваанниихх  ддууммоокк,,  ппооззиицціійй,,  ссиилл..  ВВ  ддііллооввооммуу  ссппііллккуувваанннніі  
ккооннффллііккттии  ввииннииккааююттьь,,  яякк  ппррааввииллоо,,  ннаа  ррііввнніі  ммііжжооссооббииссттііссннооггоо  ссппііллккуувваанннняя  
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ппааррттннеерріівв..  ВВииддіілляяююттьь  ообб’’ єєккттииввннуу  іі  ссуубб’’ єєккттииввннуу  ссттооррооннуу  ккооннффллііккттіівв..  ППеерршшаа  
яяввлляяєє  ссооббооюю  ттіі  ообб’’ єєккттииввнніі  ооббссттааввииннии,,  вв  ззвв’’ яяззккуу  зз  яяккииммии  іі  зз  ппррииввооддуу  яяккиихх  ввиинниикк  
ккооннффлліікктт,,  ддррууггаа  ––  ссввііддооммііссттьь  іі  ввоолляя  ууччаассннииккіівв  ккооннффллііккттуу..  

ММааккррооссееррееддооввиищщее  ––  ссууккууппннііссттьь  ввссііхх  ппрриирроодднниихх  іі  ссооццііааллььнниихх  ууммоовв,,  вв  яяккиихх  
ззддііййссннююєєттььссяя  жжииттттєєддііяяллььннііссттьь  ллююддииннии  іі  ррііззнниихх  ссооццііааллььнниихх  ггрруупп..  ВВ  ккііннццееввооммуу  
ррееззууллььттааттіі  ––  ццее  ууммооввии  жжииттттяя  ввссььооггоо  ллююддссттвваа,,  ттее  ппррииррооддннее  іі  ссввііттооввее  ккууллььттууррнноо--
ііссттооррииччееннее    ттллоо,,  щщоо  ввппллииввааєє  ннаа  жжииттттєєддііяяллььннііссттьь  ллююббооггоо  ссооццііааллььннооггоо  ссуубб’’ єєккттаа..  

ММііккррооссееррееддооввиищщее  ––  ттаа  ччаассттииннаа  ппррииррооддннооггоо  іі  ссооццііааллььннооггоо  ссееррееддооввиищщаа,,  зз  яяккооюю  
ббееззппооссееррееддннььоо  ввззааєєммооддіієє  ооссооббииссттііссттьь  ттаа  іінншшіі  ссуубб’’ єєккттии  вв  ппррооццеессіі  ссввооєєїї  
жжииттттєєддііяяллььннооссттіі..  

ММооттииввии  ппооввееддііннккии  ––  ссппооннууккаанннняя  ддоо  ддііяяллььннооссттіі,,  ппоовв’’ яяззаанніі  зз  ззааддооввооллеенннняямм  
ппооттрреебб  ллююддииннии::  ввииззннааччааююттьь  ааккттииввннііссттьь  ссуубб’’ єєккттаа  іі  ннааппррааввлляяююттьь  ййооггоо  ддііяяллььннііссттьь..  

ННееввееррббааллььннее  ссппііллккуувваанннняя  ––  ннеессллооввеесснниийй  ббіікк  ссппііллккуувваанннняя  ззаа  ддооппооммооггооюю  
ммііммііккии,,  ввііззууааллььнниихх  ккооннттааккттіівв,,  жжеессттіівв  ттоощщоо..    

ССппііллккуувваанннняя  ддііллооввее  ––  ввиидд  ссппііллккуувваанннняя,,  ооссннооввнниимм  ззммііссттоомм  яяккооггоо  єє  ссппііллььннаа  
ддііяяллььннііссттьь  ллююддеейй,,  їїххнняя  ззааггааллььннаа  ссппрраавваа..  ООссннооввнніі  ооссооббллииввооссттіі  ддііллооввооггоо  
ссппііллккуувваанннняя::  11..  ппааррттннеерр  ввииссттууппааєє  яякк  ооссооббииссттііссттьь,,  вваажжллиивваа  ддлляя  іінншшиихх  ппааррттннеерріівв;;  
22..  ппааррттннеерріівв  ввііддррііззнняяєє  ккооммппееттееннттннііссттьь;;  33..  ооссннооввннее  ззааввддаанннняя  ––  ддііллооввее  
ссппііввррооббііттннииццттввоо..  

ССппррииййнняяттттяя  ((вв  ддііллооввооммуу  ссппііллккуувваанннніі))  ––  цціілліісснниийй  ооббрраазз  ппааррттннеерраа  ппоо  
ссппііллккууввааннннюю,,  щщоо  ссккллааддууєєттььссяя  ннаа  ооссннооввіі  ййооггоо  ззооввнніішшннооссттіі  іі  ппооввееддііннккии..  ВВ  
ссппррииййнняяттттіі  ооссооббллииввоо  ввииддіілляяєєттььссяя  ііннффооррммааццііяя,,  щщоо  ссппрриияяєє  ааддееккввааттнніійй  ооццііннцціі  
ооссооббииссттіісснниихх  ввллаассттииввооссттеейй  ддііллооввиихх  ппааррттннеерріівв  іі  ііссннууююччиихх  ооббссттааввиинн..  

ППееррееггооввооррии  ––  ццее  ппррооццеесс  ввззааєєммооддііїї  ссттоорріінн  зз  ммееттооюю  ддооссяяггннеенннняя  ууззггоодджжееннооггоо  іі  
ввллаашшттооввууююччооггоо  їїхх  рріішшеенннняя..  

ППооззииццііййнниийй  ттоорргг  ––  ооддннаа  іізз  ссттррааттееггіійй  ввееддеенннняя  ппееррееггооввоорріівв,,  ккооллии  ссттооррооннии  
оорріієєннттоовваанніі  ннаа  ккооннффррооннттааццііюю  іі  ссппееррееччааююттььссяя  ппрроо  ккооннккррееттнніі  ппооззииццііїї..  

ППссииххооллооггііяя  ооссооббииссттооссттіі  ––  ооссннооввннаа  ккааттееггооррііяя  ппссииххооллооггііччннооїї  ннааууккии,,  ппеерршш  ззаа  ввссее  
ззааггааллььннооїї  ппссииххооллооггііїї,,  щщоо  ввииввччааєє  ввссіі  ппрроояяввии  ппссииххііккии  ллююддеейй..  ВВііддббииввааєє  ззмміісстт  
ппссииххііччннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ооссооббииссттооссттіі,,  їїїї  ппссииххііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  іі  ссттааннии..  

ППссииххооллооггііяя  ммаасс  ––  ввччеенннняя  ппрроо  ппррооввии  ппссииххііккии  ррііззнниихх  ммаасс  ллююддеейй,,  ввіідд  ссааммооггоо  
ззввииччааййннооггоо  ннааттооввппуу,,  ррііззннооггоо  ррооддуу  ккаасстт,,  ссеекктт  ддоо  ппааррллааммееннттссььккиихх  ззббоорріівв  ттоощщоо..  
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ППссииххооллооггііяя  ссппііллккуувваанннняя  ––  ррооззддіілл  ззааггааллььннооїї  іі  ссооццііааллььннооїї  ппссииххооллооггііїї,,  щщоо  
ррооззккррииввааєє  ппссииххооллооггііччнніі  ммееххааннііззммии  ссппііллккуувваанннняя  ллююддеейй,,  ппеерршш  ззаа  ввссее  ссттииммууллии  іі  
ммооттииввии  ссппііллккуувваанннняя,,  ййооггоо  ффооррммии,,  ссттееррееооттииппии  іі  ««ттееххннооллооггііїї»»  ссппііллккуувваанннняя..  ВВ  
ккііннццееввооммуу  ррееззууллььттааттіі  ммоовваа  ййддее  ппрроо  ооппттииммааллььнніі  ппссииххооллооггііччнніі  ппррииннццииппии,,  ссппооссооббии  
іі  ффооррммии  ссппііллккуувваанннняя  ллююддеейй..  

ППссииххооллооггііяя  ррооббооччооїї  ггррууппии  ––  ссииссттееммаа  ззааггааллььнниихх  ппссииххооллооггііччнниихх  ввллаассттииввооссттеейй  
ррооббооччооїї  ггррууппии  ((ккооллееккттииввуу)),,  щщоо  ввииррооббллеенніі  вв  ппррооццеессіі  ссууммііссннооїї  ддііяяллььннооссттіі  іі  
ппооссттііййннооггоо  ссппііллккуувваанннняя  ммііжж  ссооббооюю  ччллеенніівв  ккооллееккттииввуу..  ХХааррааккттееррннииммии  
ееллееммееннттааммии  ппссииххооллооггііїї  ррооббооччооїї  ггррууппии  єє  ссффооррммоовваанніі  вв  нніійй  ззааггааллььнніі  ммооттииввии  
ддііяяллььннооссттіі,,  їїїї  ггррууппооввіі  ііннттеерреессии  іі  цціілліі..  ВВссее  ццее  ххааррааккттееррииззууєє  ррооббооччуу  ггррууппуу  яякк  
ссааммооссттііййннооггоо  ссуубб’’ єєккттаа  ввииррооббннииччооїї  ддііяяллььннооссттіі,,  аа  ттааккоожж  ддууххооввннуу  ааттммооссффеерруу  вв  нніійй..  

РРооллььоовваа  ппооввееддііннккаа  --  ппооввееддііннккаа,,  ззааддааннаа  ттіієєюю  ччии  іінншшооюю  ссооццііааллььннооюю  ррооллллюю..  
ППооддііббннаа  рроолльь  ннееррііддккоо  ттррааккттууєєттььссяя  яякк  ддииннааммііччннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ссттааттууссуу  ллююддииннии  
ааббоо  ссооццііааллььннооїї  ггррууппии,,  яякк  ссппооссіібб  ппооввееддііннккии,,  щщоо  ддииккттууєєттььссяя  ссууссппііллььссттввоомм..  ВВ  
ддііллооввооммуу  ссппііллккуувваанннніі  ррооллььоовваа  ппооввееддііннккаа    ппааррттннеерріівв  ввииззннааччааєєттььссяя  їїхх  ппооллоожжеенннняямм  
вв  ссииссттеемміі  ііссннууююччиихх  ееккооннооммііччнниихх  ввііддннооссиинн,,  щщоо  ббееззппооссееррееддннььоо  ввппллииввааєє  ннаа  їїххнніі  
ддііллооввіі  ссттооссууннккии..  

ССааммооссввііддооммііссттьь  ––  ууссввііддооммллеенннняя  ллююддииннооюю  ссааммооїї  ссееббее,,  ссввооїїхх  ппрриирроодднниихх  іі  
ссооццііааллььнниихх  ззддііббннооссттеейй,,  аа  ттааккоожж  ссввооггоо  ммііссццяя,,  рроолліі  іі  ззннааччеенннняя  вв  ссииссттеемміі  ввііддннооссиинн  зз  
іінншшииммии  ллююддььммии  іі  зз  ссууссппііллььссттввоомм..  

ССооццііааллььнніі  ссттееррееооттииппии  ––  ссттаалліі  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ттіі  ччии  іінншшіі  ссооццііааллььнніі  яяввиищщаа,,  щщоо  
ссккллааллииссяя  вв  ссввііддооммооссттіі  ооккррееммиихх  ллююддеейй  іі  ссооццііааллььнниихх  ггрруупп,,  ззввииччннее  ссттааввллеенннняя  ддоо  
нниихх..  ВВииддіілляяююттьь  ппооллііттииччнніі,,  ммооррааллььнніі,,  ррееллііггііййнніі,,  ггееннддееррнніі  ттаа  іінншшіі  ссттееррееооттииппии..  
РРііззннооггоо  ррооддуу  ссооццііааллььнніі  ссттееррееооттииппии  ннееррііддккоо  ппрроояяввлляяююттььссяя  іі  вв  ддііллооввооммуу  
ссппііллккуувваанннняя..  

ССттиилльь  ккееррііввннииццттвваа  ––  ссууккууппннііссттьь  ммееттооддіівв  ввппллииввуу  ннаа  ппііддллееггллиихх,,  щщоо  
ззаассттооссооввууююттььссяя  ккееррііввннииккоомм,,  аа  ттааккоожж  ффооррммаа  ((ммааннеерраа,,  ххааррааккттеерр))  ззаассттооссуувваанннняя  цциихх  
ммееттооддіівв..  ВВииззннааччааєєттььссяя,,  вв  ооссннооввннооммуу,,  ттррььооммаа  ппааррааммееттррааммии::  ооссооббллииввооссттяяммии  
ооссооббииссттооссттіі  ккееррііввннииккаа,,  ззррііллііссттюю  ккооллееккттииввуу  іі  ввииррооббннииччооюю  ссииттууаацціієєюю..  

ТТееммппееррааммееннтт  ––  ххааррааккттееррииссттииккаа  ллююддииннии  зз  ттооччккии  ззоорруу  ддииннааммііккии  їїїї  ннееррввооввооїї  
ддііяяллььннооссттіі  іі  ппссииххііччннооїї  ааккттииввннооссттіі,,  їїїї  ттееммппуу,,  ррииттммуу,,  ііннттееннссииввннооссттіі,,  ссттааллооссттіі  ттоощщоо..  
ВВ  ппссииххооллооггііїї  ввииддіілляяююттьь  ттааккіі  ттииппии  ттееммппееррааммееннттуу  ллююддииннии::  ссааннггввіінніікк,,  ххооллеерриикк,,  
ффллееггммааттиикк,,  ммееллааннххоолліікк..  ВВппеерршшее  ввооннии  ббууллии  ооппииссаанніі  ддааввннььооггррееццььккиимм  ллііккаарреемм  
ГГііппппооккррааттоомм..  РРооссііййссььккиийй  ффііззііооллоогг  ІІ..ПП..ППааввллоовв  ххааррааккттееррииззуувваавв  ззггааддаанніі  ттииппии  
ттееммппееррааммееннттуу  яякк  ррііззнніі  ттииппии  ввиищщооїї  ннееррввооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  ллююддииннии..    
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ЦЦіінннніісснніі  оорріієєннттааццііїї  ––  оорріієєннттааццііїї  ооккррееммооїї  ллююддииннии,,  ввееллииккиихх  іі  ммааллиихх  ссооццііааллььнниихх  
ггрруупп,,  ееттннііччнниихх  ссппііллььнноотт  ттоощщоо  ннаа  ввииззннааччеенніі  ссооццііааллььнніі  ццііннннооссттіі..  ВВ  ддііллооввооммуу  
ссппііллккуувваанннніі  цціінннніісснніі  оорріієєннттааццііїї  ппааррттннеерріівв  ббааггааттоо  вв  ччооммуу  ввииззннааччааююттьь  ххааррааккттеерр  
їїххннььооїї  ввззааєєммооддііїї..  

ЦЦііннннііссттьь  ––  ттее,,  щщоо  ммааєє  ззннааччеенннняя  ддлляя  жжииттттєєддііяяллььннооссттіі  ооккррееммооїї  ллююддииннии  ттаа  іінншшиихх  
ссуубб’’ єєккттіівв,,  ддлляя  ззааддооввооллеенннняя  їїххннііхх  ппооттрреебб  іі  ррееааллііззааццііїї  їїххннііхх  ііннттеерреессіівв..  ВВ  ззааллеежжннооссттіі  
ввіідд  ссуубб’’ єєккттіівв,,  оорріієєннттоовваанниихх  ннаа  ттіі  ччии  іінншшіі  ццііннннооссттіі,,  ввииддіілляяююттьь  ооссооббииссттіісснніі,,  
ггррууппооввіі,,  ккллаассооввіі,,  ннааццііооннааллььнніі,,  ззааггааллььннооллююддссььккіі  ттаа  іінншшіі  ццііннннооссттіі..  ЗЗаа  ссввооїїмм  
ззммііссттоомм  ццііннннооссттіі  ддіілляяттььссяя  ннаа  ммааттееррііааллььнніі,,  ддууххооввнніі,,  ппооллііттииччнніі,,  ппррааввооввіі,,  ммооррааллььнніі,,  
еессттееттииччнніі,,  ррееллііггііййнніі  ттоощщоо..  

ЕЕттииккаа  ––  ввччеенннняя  ппрроо  ммоорраалльь  іі  ммооррааллььннііссттьь..  ППоонняяттттяя  ««ммоорраалльь»»  ххааррааккттееррииззууєє  
ссппееццииффііччнніі  ппрроояяввии  ссууссппііллььннооїї  іі  ііннддииввііддууааллььннооїї  ссввііддооммооссттіі  ((ммооррааллььннаа  
ссввііддооммііссттьь)),,  АА  ппоонняяттттяя  ««ммооррааллььннііссттьь»»  ввжжииввааєєттььссяя  ддлляя  ххааррааккттееррииссттииккии  ттааккиихх  жжее  
ссппееццииффііччнниихх  ффооррмм  ппооввееддііннккии  ллююддеейй  іі  їїххннььооггоо  ссттааввллеенннняя  ооддиинн  ддоо  ооддннооггоо  
((ммооррааллььннаа  ппооввееддііннккаа,,  ммооррааллььнніі  ссттооссууннккии))..  ННааййвваажжллииввіішшіі  ккааттееггооррііїї  ееттииккии::  
««ддооббрроо»»,,  ««ззллоо»»,,  ««ссппррааввееддллииввііссттьь»»,,  ««ссввооббооддаа»»,,  ««ссооввііссттьь»»,,  ««ччеессттьь»»  ттоощщоо..  

ЕЕттииккаа  ддііллооввооггоо  ссппііллккуувваанннняя  ––  ввччеенннняя  ппрроо  ппрроояяввии  ммоорраалліі  іі  ммооррааллььннооссттіі  вв  
ддііллооввооммуу  ссппііллккуувваанннніі,,  ввззааєєммооссттооссууннккаахх  ддііллооввиихх  ппааррттннеерріівв..  

ЕЕттииккеетт  ––  ууссттааннооввллеенниийй  ппоорряяддоокк  іі  ззооввнніішшнніі  ффооррммии  ппооввееддііннккии  ддее  ––  ннееббууддьь,,  
ннааппррииккллаадд  ддииппллооммааттииччнниийй  ееттииккеетт..  ДДііллооввиийй  ееттииккеетт  яяввлляяєє  ссооббооюю  ссууккууппннііссттьь  
ппррааввиилл  іі  ффооррмм  ппооввееддііннккии  ппррии  ввззааєєммооссттооссууннккаахх  ддііллооввиихх  ппааррттннеерріівв..  ВВооннии  
ввииккооррииссттооввууююттььссяя  ппррии  ззннааййооммссттввіі,,  ппррооввееддеенннніі  ббеессііддии,,  ппееррееггооввоорріівв,,  ппрроощщаанннніі  зз  
ппааррттннеерроомм  ттоощщоо..  ППррааввииллаа  ееттииккееттуу,,  вв  ттооммуу  ччиисслліі  іі  ддііллооввооггоо,,  ввккллююччааююттьь  вв  ссееббее  
еессттееттииччнніі  іі  ммооррааллььнніі  ххааррааккттееррииссттииккии..  
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