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1. Коротка анотація до курсу. 

 

Процес розбудови української держави, реформування економіки зумовлює значущість вищої освіти в суспільстві, головною 

метою якої є – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності, формування громадян, здатних до свідомого 

суспільного вибору. Тому велике місце в підготовці  фахівців економічного та управлінського профілю освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра займають дисципліни вільного вибору студентів, серед яких «Етики бізнесу» належить особливе місце. Вона 

спрямована на формування фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки 

майбутніх економісті, уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності.  

 

2. Мета та завдання курсу. 

Мета вивчення дисципліни – «Етика бізнесу» є підготовка економістів до професійної діяльності на основі теорії та практики 

етики сучасного бізнесу,  формування сучасних фундаментальних моральних цінностей,  перетворення їх у стійкі переконання і 

мотиви поведінки  майбутніх економістів, пробудження почуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння 

орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності. 

 

Предмет дисципліни: сукупність практичних форм взаємовідносин людей у професійній сфері їх ціннісний зміст і значимість; 

процеси чуттєвого пізнання дійсності; комерційний етикет в організаційній поведінці, економіці.  

 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

 

 ознайомлення студентів із особливостями етики бізнесу, її принципами, нормами  на рівні організації,  фірми та бізнес-
середовища  в цілому; 

 формування у студентів навичок аналізу проблем в галузі професійної діяльності  та прийняття рішень на основі етичних 
норм; 

 оволодіння студентами принципів, норм та механізмів формування корпоративної етики;  

 розвиток у студентів комунікативних якостей в суб’єктних відносинах  сучасного ринку; 

 надання студентам необхідних знань про загальні норми ділового етикету, формування вмінь використовуватися нормами 
етикету в ділових стосунках; 

 сприяння розвитку творчого підходу у студентів до використання отриманих знань, умінь і навичок у  професійної 
діяльності. 



  

3. Формат курсу - Очний (offline)  

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення матеріалу, студенти повинні набути професійних компетенцій та 

знати:  

- сутність етики, культури, норм поведінки; 

- організацію взаємодії ділових партнерів; 

- сучасних методів оцінки ділових партнерів; 

- форм ділового спілкування; 

- невербальних і вербальних засобів спілкування; 

- колективного обговорення ділових проблем. 

     вміти: 

- застосування правил поведінки ділової людини; 

- сприйняття інформації в різних формах та різними способами; 

- ефективного використання невербальних засобів; 

- організовувати і проводити співбесіду. 

 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні  28 

самостійна робота  92 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 



  

     

може бути на декількох 

програмах 

2 Економіка 

"Управління 

персоналом та 

економіка праці" 

«Публічне управління 

та адміністрування» 

«Менеджмент» 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

2 вибірковий (В) 

 

 

7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Етика бізнесу» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріалом 

таких дисциплін як:  менеджмент, етика та естетика, менеджмент, соціологія і психологія, риторика, економіка. 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами з приводу проведення 

занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

викладачами та підготовки (друку) рефератів та підсумкових робіт. 

 

9. Політика курсу.  

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх 

студентів відповідної поваги і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно 

від їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між 

самими студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 



  

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог 

держави, роботодавців, суспільства. 

 

10. Схема курсу  

Тиж. / 

дата / 

год.- 

  

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

/ Формат** 

**F2F 

(face2face), 

online 

Мате-

ріали 

Література.***  

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

 Термін 

виконання 

Тиж. 1 

/ 

2 акад. 

год 

Тема 1. ВСТУП ДО 

ДИСЦИПЛІНИ: ЕТИКА ТА 

БІЗНЕС 

1.Етика як галузь 

філософського знання. Основні 

категорії та моральні  

цінності етики як імператив 

поведінки, іх місце в житті 

людини та бізнесу. 

2.Прикладна та професійна 

етика. Етика бізнесу як галузь 

сучасної науки. 

3.Моральні відносини у сфері 

бізнесу: обов’язок, 

відповідальність, 

вимога, санкція. 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

 1-4, 5, 7, 9 ,  11, 14, 

15,19, 25, 29,33. 

висловити думку 

щодо 

необхідності 

вивчення 

дисципліни; 

дискусія на тему 

місця дисципліни 

в системі 

професійного 

знання 

2 год. 

4 бали  



  

Тиж. 2 

/ 

2 акад. 

год 

ТЕМА 2. ТРАДИЦІЙНІ І 

СУЧАСНІ ЕТИЧНІ 

КОНЦЕПЦІЇ В ЕТИЦІ 

БІЗНЕСУ 

1.Традиційні етичні теорії та їх 

значення в формуванні бізнес 

етики: релігійні концепції 

(Протестантськая етика і ії 

вплив на форміровання 

підприємства в західної Європі. 

Православна етика і 

господарська діяльність). 

2.Теорії утилітаризму та 

деонтичної етики (І.Бентам, 

Д.С. Міль,І.Кант) 

3.Сучасні етичні теорії та їх 

потенціал у рішенні етичних 

дилем ділового  

життя у сфері бізнес стосунків 

(Дж.Ролз, Ю.Габермас.). 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

 4, 6-8 

 14, 17, 19, 

23,27,39,47. 

Обговорення 

сучасних 

етичних теорій та 

їх потенціалу у 

рішенні етичних 

дилем ділового  

життя у сфері 

бізнес стосунків. 

2 год. 

8 балів  

Тиж. 3 

/ 

2 акад. 

год. 

ТЕМА 3. ЕТИЧНІ 

ПРОБЛЕМИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА. 

1.Етичні норми, стандарти та 

цінності підприємства. 

2.Моральні проблеми вертикалі 

організаційної культури. 

3.Моральні проблеми 

горизонталі організаційної 

культури. 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

 1-5, 7, 8. 

 15, 17, 18-

20,27,29,39. 

  

Есе на тему: 

«Етичні норми, 

стандарти та 

цінності 

підприємства в 

сучасних 

ринкових 

умовах» 

2 год. 

10 балів  

 

 



  

4.Основні види етичних 

порушень у сучасному бізнесі. 

Тиж. 4 

/ 

2 акад. 

год. 

ТЕМА 4. КОРПОРАТИВНА 

КУЛЬТУРА І ЕТИКА ТА 

КОРПОРАТИВНА 

СОЦІАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В 

БІЗНЕСІ 

1.Корпоративна культура і 

етика: параметри визначення, 

структурні 

елементи, функції та засоби 

передачі корпоративної 

культури. 

2.Проблема типології 

корпоративних культур у 

сучасному бізнесі. 

3.Дискусії про соціальну 

відповідальність. Основні 

підходи в визначення 

соціальної відповідальності. 

4.Основні механізми етичного 

управління бізнесом: місія, 

етичний 

кодекс, комітет з етики, 

соціальний аудит, юридичний 

комітет. 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

 6-10 

12-14, 16-21,29,38. 

Есе на тему: 

«Корпоративна 

культура і етика: 

параметри 

визначення, 

структурні 

елементи, 

функції та засоби 

передачі 

корпоративної 

культури» 

2 год. 

10 балів  



  

Тиж 5 / 

2 акад. 

год. 

ТЕМА 5. ЕТИКА ТА 

ЕТИКЕТ У ДІЛОВІЙ СФЕРІ 

1.Предмет і задачі етики 

ділового спілкування.  

2.Вербальна і невербальна 

комунікація у діловому 

спілкуванні. 

3.Основні види ділових 

комунікацій. 

4.Поняття та історії 

виникнення етикету. 

Основні види етикету. 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

1- 3, 5-8 

14-16, 27,36,42. 

 

Дискусія на тему 

«Вербальна і 

невербальна 

комунікація у 

діловому 

спілкуванні» 

2 год. 

4 бали  

Тиж. 6 

/ 

2 акад. 

год. 

 ТЕМА 6. СТИЛЬ І ІМІДЖ 

ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

1.Поняття іміджу і його головні 

стратегії розвитку в сучасній 

діловій культурі. 

2.Основні правила формування 

позитивного іміджу ділової 

людини. Імідж ділової жінки і 

ділового чоловіка. 

3.Формування іміджу 

організації: складові підходів і 

технологій.  

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

13, 16, 20, 

 24,26, 33,42. 

 

Дискусія на 

тему: 

«Формування 

іміджу 

організації: 

складові підходів 

і технологій» 

2год. 

6 балів  



  

Тиж. 7 

/ 

2 акад. 

год. 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І 

ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ 

ЗАХОДІВ: СТАНДАРТИ 

ЕТИКЕТУ 

1.Специфіка ділових 

переговорів в умовах сучасного 

бізнесу. 

2.Типологія й стилі переговорів 

в «дзеркалі» моральних 

установок. 

3.Техніки й технології ведення 

переговірного процесу: ділові 

стандарти етикету. 

4.Етичні аспекти використання 

мережі Інтернет у ділових 

відносинах і переговорах. 

 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

 12, 26, 27 

32, 33,43,49. 

Рубіжне 

тестування 

2 год. 

 

20 балів  

 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Участь у дискусіях – 2 бали. 

Розв’язання ситуаційних задач – 5 балів. 

Написання есе – 10 балів. 

Рубіжний тест – 20 балів. 

Індивідуальні завдання – 20 балів 

Залік 

Вимоги до письмової 

роботи 

Есе до 350 слів на запропоновану тему. Оформлюється у довільній формі. Оцінюється якість та 

оригінальність наведених студентом аргументів. Головна мета есе – це самостійне викладення студентом 

на підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, питання. 

Індивідуальне завдання виконується у розмірі до 20 сторінок 



  

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів: 

- вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи); 

- теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі 

яких виконується завдання); 

- основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, 

схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо); 

- висновки; 

- список використаних джерел. 

Семінарські заняття 

 

  Система оцінювання практичних занять визначена Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ, 

затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою, протокол 

№6 від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на офіційному веб - сайті університету www.kntu.kr.ua 

Вимоги до самостійної 

роботи 

 

1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними вказівками викладача.  

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, запропонованої базової та допоміжної літературу з 

питань курсу.  

3. Самостійна підготовка до модульного контролю та іспиту.  

     У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що віднесені для самостійного опрацювання, студентам 

слід звернути особливу увагу на засвоєння зазначених ключових понять та термінів. Обов’язковим вважається 

ведення студентами робочого конспекту, який повинен містити розгорнутий або тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення ключових понять і термінів.  

        У процесі вивчення курсу для поточного контролю самостійної роботи студентів денної форми навчання 

та якості засвоєння ними матеріалу викладач використовує проведення поточних контрольних робіт, 

тестування та модульного контролю.  

       Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачає самостійне вивчення окремих питань 

тем за методичними вказівками викладача. Студент повинен опрацювати необхідний обсяг навчальної 

літератури та нормативно-правових актів. У ході засвоєння програми курсу, під час підготовки до іспиту, 

студентам рекомендується звертатись до першоджерел (міжнародних нормативно-правових актів, Конституції 

України, законів, наказів, інструкцій міністерств та інших нормативно-правових документів) і до 

монографічної літератури, в якій висвітлено основні погляди на відповідні проблеми, наводяться та 

http://www.kntu.kr.ua/


  

аналізуються нормативно-правові акти. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску до підсумкового контролю 

визначаються Положенням про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, 

затвердженим Вченою радою, протокол № 3 від 27.11.2017 р. – текст розміщений на офіційному веб - сайті 

університету www.kntu.kr.ua 
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