


Одним із основних принципів сучасного життя є 

підтримка нормальних стосунків між людьми й 

прагнення уникнути конфліктів. Взаєморозуміння й 

співробітництва можна домогтися лише в тому 

випадку, якщо кожен буде ввічливий, стриманий і 

делікатний.  



 Етикет - дуже велика і важлива частина 

загальнолюдської культури, моральності 

моралі, виробленої протягом багатьох століть 

життя всіма народами відповідно до їхніх 

представлень про добро, справедливість, 

людяність - в області моральної культури і про 

красу, порядок, благоустрій, побутовій 

доцільності - в області культури матеріальної. 



Зайченко, І. В.  Основи педагогічної 

майстерності та етика викладача вищої 

школи: підручник для студ. ВНЗ / І. В. 

Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. 

Каленський ; [за ред. проф. І. В. Зайченка] 

; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Київ : 

Ліра-К, 2018. – 483, [1] c. 

  



У підручнику висвітлено: сутність педагогічної 

діяльності викладача; зміст та складові 

педагогічної майстерності викладача; умови, 

засоби формування педагогічної техніки і 

розвитку педагогічних здібностей, умінь та 

навичок; зміст і структуру педагогічного 

спілкування; проблеми взаємодії викладача та 

аудиторії; предмет, мету і завдання курсу етики 

викладача вищої школи;  етико-педагогічні ідеї 

в  зарубіжній  і вітчизняній педагогічній  думці; 

етику діяльності викладача вищого навчального 

закладу та керівника вищого навчального 

закладу. У практичних заняттях розкрито 

шляхи опанування основами педагогічної 

майстерності. 



Лихолат, С. М.  Етика бізнесу: 

навчальний посібник : рек. МОН 

України / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. – 

Київ : Знання, 2013. – 367, [1] с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 358–363. – 

Іменний покажч.: с. 364–365. - 

Предметний покажч.: с. 366-367. 



Мета навчального посібника “Етика бізнесу” — 

формування в майбутніх фахівців сучасного 

системного мислення та комплексу спеціальних 

знань з кадрового менеджменту, а також 

набуття професійних навичок та умінь з 

розроблення кадрової політики, планування 

організаційної роботи з персоналом, 

формування етичних норм ділового 

спілкування, ознайомлення з основними 

принципами корпоративної культури та 

адміністративної етики, забезпечення 

ефективного управління кадровим потенціалом 

організації тощо.Для студентів усіх 

спеціальностей економічних напрямів, 

викладачів, слухачів післядипломної освіти, 

практиків. 



Хоружа, Л. Л.  Етичний розвиток 

педагога: навч. посібник / Л. Л. Хоружа. 

– Київ : Академвидав, 2012. – 205, [2] с. 

– (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 198–205.  



Моральний сенс педагогічної діяльності потребує від 

учителя високої загальної культури, широкого 

світогляду, етичної зрілості. Утверджуючи ідеали добра 

і справедливості, честі, милосердя і любові, він 

гуманізує внутрішній світ дитини, виводить на високий 

моральний рівень міжособистісні та групові стосункиУ 

ньому висвітлено сутність і значення професійної етики 

педагога як детермінанти його взаємин з учасниками 

навчально-виховного процесу, моральні засади 

педагогічної професії. Ідеться також про проблеми 

розвитку етики як основи фахового вдосконалення та 

умови розкриття творчого потенціалу вчителя в 

контексті сучасної освіти. 

Адресований студентам вищих навчальних закладів. 

Прислужиться педагогам, психологам, соціальним 

працівникам і всім, хто прагне морально-духовного 

зростання. 



Бралатан, В. П.  Професійна етика : 

навч. посіб. : рек. МОН для студ. 

ВНЗ : [у посібнику викладено 

теоретичні, методологічні та 

практичні аспекти професійної 

етики практикуючих бухгалтерів, 

аудиторів та державних службовців] 

/ В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. 

Г. Здирко ; МОН України, 

Вінницький держ. аграрний ун-т. – 

Київ : Центр учбової літератури, 

2011. – 251, [1] с. 



У навчальному посібнику послідовно 
викладено теоретичні, методологічні та 
практичні аспекти професійної етики 
практикуючих бухгалтерів, аудиторів та 
державних службовців контролюючих органів 
України. Окрема увага приділена питанням 
виникнення загроз порушення 
фундаментальних принципів та етичних норм, а 
також визначено застережні заходи для їх 
зменшення або усунення. Навчальний матеріал 
доповнюється рисунками, контрольними 
запитаннями, тестами для перевірки знань, 
ситуаційними завданнями, діловими іграми, 
кросвордами та ребусами. 
 



Мовчан, В. С.  Етика : [уроки з етики 

5-6 кл.] : книга для вчителя : навч.-

метод. посіб. : рек. МОН України / В. 

С. Мовчан. – Київ : Знання, 2008. – 

303, [1] с. 



Висвітлено методику проведення уроків з 

етики для учнів 5—6 класів 

загальноосвітньої школи. Матеріал подано з 

урахуванням основної спрямованості занять 

— формування у підлітків почуття 

самоповаги і свідомого ставлення до 

майбутнього вибору професії. Наведено 

програми з етики для 5—11 класів, а також 

уривки текстів з праць класиків 

філософської етики і літературу щодо питань 

теорії та методики викладання цього 

предмета. 

Для вчителів, студентів педагогічних 

навчальних закладів, аспірантів і викладачів 

ВНЗ. 



Тофтул, М. Г.  Етика : підручник : 

[затв. МОН України як підручник для 

студ. ВНЗ] / М. Г. Тофтул. – 2-ге вид, 

випр., допов. – Київ : Академія, 2011. 

– 437, [2] с.  



Пропонований підручник розкриває процеси 

зародження, розвитку етики, її теоретичні 

основи, а також особливості моральних 

відносин у різних сферах людської практики. 

Вдумлива робота над ним допоможе стати 

морально сильнішим і долати непрості життєві 

виклики. 

Адресований студентам вищих навчальних 

закладів. Буде корисний всім, хто цікавиться 

проблематикою моральності людських 

стосунків. 



Сепетий, Д.  Відкрите суспільство : 

етика та раціональність : [наукова 

монографія] / Дмитро Сепетий. – Київ 

: Смолоскип, 2007. – 358, [2] с.  



Книжка Дмитра Сепетого – це ґрунтовний і 

водночас доступно викладений аналіз 

ліберального світогляду та базових засад 

«відкритого суспільства». Після перемоги 

Заходу у «холодній» війні ліберальні ідеї, 

здавалося, набрали тріумфальної ходи. Проте 

у наш час вони стикаються із новими 

викликами, тож проблеми філософського 

підґрунтя лібералізму знову на часі. Особливу 

увагу автор приділяє поглядам видатного 

соціального філософа Карла Поппера. Книжка 

буде цікава не лише політологам та студентам, 

а й широкому колу читачів. 



Зусін, В. Я.  Етика та етикет ділового 

спілкування : рек. МОН України як навч. 

посібник для студ. ВНЗ / В. Я. Зусін ; 

МОН України. – 2-ге вид., переробл. і 

допов. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2005. – 220, [1] с.  



У книзі розглянуті основні положення етики і 

правила ділового етикету. Велика увага 

приділяється також іміджу ділових людей, 

правилам поведінки за столом на протокольних 

заходах і в неформальних умовах, умінню 

наносити візити і приймати гостей, гідно 

представляти свою фірму і багато чому іншому, 

що дозволяє впевнено почувати себе в будь-

яких ситуаціях. Може бути корисним 

керівникам підприємств і організацій, 

менеджерам, підприємцям і широкому колу 

читачів. 



Малахов, В. А.  Етика  : курс лекцій : 

навчальний посібник : доп. МОН 

України / Віктор Малахов. – 3-тє вид. 

– Київ : Либідь, 2001. – 382, [2] с.  



У посібнику розглядається мораль як суспільне 

явище, як феномен культури та як форма 

світовідношення; висвітлюється моральна 

проблематика людської свідомості, діяльності іі 

спілкування. Розкриваються внутрішні, 

екзистенційні аспекти моральності, питання 

добра і зла, відповідальності, сенсу життя, 

щастя, справедливості, любові Аналізується 

низка актуальних етичних проблем, зокрема 

співвідношення моралі іі права, моралі іі 

політики, національних і загальнолюдських 

моральних цінностей. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 



Снітинський, В. В.  Діловий етикет у 

міжнародному бізнесі  : навчальний 

посібник : рек. МОН України / В. В. 

Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. 

О. Брух ; МОН України. – Львів : 

Магнолія 2006, 2016. – 287, [1] c.  



Систематизовано знання і практичний досвід 

функціонування дипломатичного протоколу та ділового 

етикету, які висвітлені в сучасних вітчизняних і 

зарубіжних виданнях з міжнародного бізнесу. 

Розглянуто стандарти, норми, принципи та вимоги до 

організації та ведення ділової кореспонденції, 

зустрічей, переговорів, бізнес-гостини, протоколу 

дарування, формування іміджу ділової людини, які 

допоможуть взаєморозумінню та розвитку 

партнерських стосунків між представниками різних 

країн. Акцентовано увагу на моральних цінностях 

ділової людини, психологічних та емоційних аспектах 

підготовки до зустрічі з іноземними партнерами, 

невербальних засобах комунікації. Окремий розділ 

описує особливості ділового протоколу та етикету у 

різних країнах світу. 



Мазуркевич, О. П.  Звичаєві норми 

етикету у традиційній культурі 

українців  : навчальний посібник : 

[рек. МОН України як навчальний 

посібник для студ. ВНЗ] / О. П. 

Мазуркевич, В. П. Дячук ; МОН 

України, М-во культури України, 

Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 

217, [1] c.  



У навчальному посібнику Ольга Мазуркевич і Валентина 

Дячук зробили порівняльний аналіз між етикетом і 

схожими термінами (мораль, звичай, ритуал), зосередили 

увагу на вивченні етнічних традицій етикету, а саме 

проблемі семантики символічної мови. Автори довели, 

що поведінкові стереотипи етикетного спілкування 

українців відображають естетичний досвід народу. Це, на 

думку науковців, дає можливість говорити про красу 

форм комунікації у традиційній культурі. О.П. 

Мазуркевич і В.П. Дячук наголошують, що вироблені 

шляхом багатовікового відбору поведінкові стереотипи в 

узагальненому вигляді відбивають соціальний досвід 

народу. Тож засвоюючи норми етикетної поведінки, люди 

вбирають досвід поколінь. Таким чином реалізується 

одна з найважливіших функцій етикету – функція 

етнічної та соціальної ідентифікації українців. 

 



Машир, Н. П.  Сучасний етикет та 

секрети гостинності: навч. посібник : 

рек. МОН України як навч. посібник 

для студентів ВНЗ / Н. П. Машир. – 

Київ : Кондор, 2010. – 213, [3] с.  



У посібнику простежується виникнення і 

сутність етикету. Велика увага надається 

етикету у сфері обслуговування, нормам та 

правилам поведінки за різних етикетних 

ситуацій. Книжка розрахована на широке коло 

читачів, вона також адресована викладачам 

ВНЗ, аспірантам, учителям, студентам, учням 

шкіл, ліцеїв, коледжів, слухачам курсів, що 

спеціалізуються у сфері бізнесу, керівникам, 

працівникам підприємств громадського 

харчування. 



Бобир, О. В.  Етикет учителя : 

навчально-методичний посібник /  

О. В. Бобир ; МОН України. – Київ : 

Слово, 2009. – 212, [2] с 



У посібнику розкриваються основні проблеми 

сучасної освіти (професійно-технічної, вищої та 

додаткової), тенденції розвитку, змін тезнології 

навчання, методи формування системного 

професійного мислення, підготовка 

висококваліфікованих фахівців ХХІ і виховання 

його гармонійної і гуманної особистості.  



Невелєв, О. М.  Етика та етикет у 

зовнішньоекономічній діяльності : 

навч. посіб. : рек. МОН України /  

О. М. Невелєв, В. В. Іваненко ; МОН 

України, Академія муніципального 

управління. – Київ : Центр учбової 

літ-ри, 2009. – 166, [2] с.  






