
1 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Філософський факультет 

Кафедра етики, естетики та культурології 
 

 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
                                                                               Заст. декана  

                                                                                                            філософського факультету 
                                                                              Комаха Л. Г.  

                                                                                             ______________________ 
         «____» _________________ 2017  р. 

 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА 
 

для студентів 
 

галузь знань                05 Соціальні і поведінкові науки 
спеціальність              051 Економіка 
освітній рівень            Магістр 
освітня програма       Економіка та економічна політика 
вид дисципліни          Вибір ВНЗ 
 
 
                                                                                  Форма навчання                           денна 

                                                                               Навчальний рік                            2017/2018 

                                                                               Семестр                                         2 

                                                                               Кількість кредитів ЕСТS              3 

                                                                               Мова викладання                          українська 

                                                                               Форма заключного контролю     залік 

 

Викладачі: Красота Олена Вадимівна, к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, макро- 
та мікроекономіки; Нападиста Валентина Григорівна, к. філос. н., доцент кафедри 
етики, естетики та культурології  

 
Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 

(підпис, ПІБ, дата) 

   на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

 

 

КИЇВ – 2017 



2 
 

Розробники: Красота Олена Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економічної теорії, макро- та мікроекономіки;  Нападиста Валентина Григорівна, 

кандидат філософських наук, доцент кафедри етики, естетики та культурології 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зав. кафедри етики, естетики та культурології 

__________________    (Панченко В. І.) 
           

 

Протокол № ___ від «____» __________ 2017 р. 

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету 

________________________________________________________________ 
 

 

Протокол №___ від « ____» ____________ 2017 р.  

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І. І.) 

 

«_____» _________________ 2017 р. 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зав. кафедри економічної теорії, макро- та 

мікроекономіки  

__________________    (Гражевська Н. І.) 
 

 

Протокол № ___ від «____» __________ 2017 р. 

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією економічного факультету 

________________________________________________________________ 
 

 

Протокол №___ від «____» _____________ 2017 р.  

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Литвиненко Т. М.) 
(підпис)        (прізвище та ініціали) 

 

«_____» _________________ 2017 р. 
 

 

 

 



3 
 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни полягає у тому, щоб артикулювати у системі теоретичних знань 
студентів етичний понятійно-категоріальний апарат задля вміння виокремлювати 
моральні проблеми у професійній/предметно-визначеній діяльності та здійснювати 
моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на 
підставі етичних суджень і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної 
парадигми професійних та предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї 
добровільної та відповідальної асоціативної участі.  
2. Вимоги до вибору навчальної 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; основні економічні вчення та їхні 
ціннісні засади; основні методи дослідження особливостей та специфіки економічних 
практик в умовах глобалізованого світу; провідні принципи економічної політики в 
контексті цивілізаційних викликів сучасності. 
2. Вміти виокремлювати та аналізувати інформацію щодо сучасних економічних 
практик; застосовувати терміни, категорії, класифікації філософії, економічної теорії, 
соціології, менеджменту щодо суперечливих явищ та процесів економічної реальності; 
знаходити адекватні механізми їх вирішення та застереження. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з консолідованою інформацією, а 
саме, отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел та системно інтегрувати 
різнотипні інформаційні ресурси, формувати кінцевий інформаційний продукт з 
ознаками максимальної повноти, несуперечності, який би відповідав науковим 
вимогам та управлінським потребам вирішення/упередження суперечностей  
різноманітних економічних практик та загально суспільних інтересів. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Професійна та корпоративна 
етика»  належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 2 семестрі 
магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-
категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення 
моральної проблематики в контексті економічної діяльності. Артикулюються причини 
запиту на оновлення ціннісних засад у професійній діяльності як такій та зокрема у 
економічній сфері, порівнюються ціннісно-нормативні вимоги основних етичних 
систем з конкретизацією в сучасних економічних практиках. Розглядаються предмет 
професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та 
ймовірність конфлікту між ціннісно-нормативними вимогами професійної та 
корпоративної моралі. Обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів 
та форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів/членів корпорації.  
 
4. Завдання (навчальні цілі) - надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
концепції професійної та корпоративної етики; методологію виокремлення моральної 
проблематики в реаліях професійної діяльності та корпоративної участі; специфіку 
ціннісно-нормативної конкретизації моралі у сфері екологічного підприємництва. У 
результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних 
знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних 
дослідженнях/аналітичних оглядах економічних практик та управлінських стратегій 
корпорацій/організацій на підставі етичних суджень.  
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5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Основний понятійно-категоріальний 
апарат етики, принципові 
відмінності між різними етичними 
системами та побудованими на них 
відповідними морально-
нормативними вимогами та 
практиками 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

7 

1

1.2 

Критерії розрізнення професійної та 
корпоративної етики; визначення 
предмету та завдань професійної 
етики; визначення предмету та 
завдань корпоративної етики 

Лекція, 

семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 

есе 

7 

1

1.3 

Актуальні механізми/інструменти 
морально-нормативної регуляції 
професійної діяльності та 
корпоративного управління. 
 

Лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь,  
письмова 
контрольна 

робота 

6 

1

1.4 

Технологію і бізнес-протокол 

ділових зустрічей, національні 
особливості їх організації; місію 
кодексів у економічній діяльності 

Лекція, 

семінарське заняття 

Усна доповідь, 

участь в 
дискусії на 
семінарах, 

тестові 

завдання, есе 

7 

1

1.5 

Природу і причини виникнення 

конфліктів у діловій сфері, моделі їх 
розвитку та стратегії поведінки в 
конфліктній ситуації 

Лекція, 

семінарське заняття 

Усна доповідь, 
участь в 
дискусії на 
семінарах, 
тестові 
завдання,есе 
 

7 

1

1.6 

Природу і профілактику стресових 
станів та професійного вигорання, 
способи і прийоми ефективної 
емоційної саморегуляції 

Лекція, 
семінарське заняття 

Усна доповідь, 
участь в 
дискусії на 
семінарах, 
тестові 
завдання,есе 
 

6 

 Вміти:    
2

2.1 

Володіти категоріально-понятійним 
апаратом етики та орієнтуватися в 
актуальних теоретичних проблемах 
професійної та корпоративної етики 
 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
письмова 

контрольна 
робота 

5 

2

2.2 

Діагностувати загальну та 
специфічну моральну проблематику 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
есе  

10 
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у професійних та предметно-
визначених практиках; 
виокремлювати наявні та потенційні 
моральні проблеми у діяльності 
корпорацій 
2

2.3 

Використовувати напрацьовані 
інструменти морально-нормативної 
регуляції для 
розв’язання/упередження 
багаторівневих моральних 
конфліктів у 
професійній/корпоративній 
діяльності та для підвищення рівня 
моральної компетентності фахівців 
професійної спільноти та членів 
корпорації; компетентно 
аргументувати прийняті рішення на 
підставі здійсненого морального 
вибору 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
есе 

10 

1

2.4 

Організовувати і вести ділові бесіди, 
переговори, наради;  володіти 
практичними навичками управління 
процесами ділової комунікації 

Лекція, 
семінарське заняття 

Усна доповідь, 
участь в 
дискусії на 
семінарах, 
тестові 

завдання,есе 

5 

1

2.5 

Кваліфіковано виявляти моральні 
конфлікти в конкретних ситуаціях 

практичної діяльності, 
класифікувати, своєчасно 
попереджати і ефективно їх 

вирішувати, аргументовано обирати 
рішення щодо відкритих дилемних 

моральних проблем. 

Лекція, 
семінарське заняття 

Усна доповідь, 
участь в 

дискусії на 
семінарах, 
тестові 

завдання,есе 

5 

2

2.6 

Діагностувати стресовий стан і 
попереджати емоційне вигоряння в 

професійній діяльності. 

Лекція, 
семінарське заняття 

Усна доповідь, 
участь в 

дискусії на 
семінарах, 
тестові 
завдання,есе 

5 

 Комунікація:    

3

3.1 

Використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 
спеціалізованої  літератури в 

підготовці до семінарських занять та 
написання самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
есе  

3 

3

3.2 

Презентувати результати 
проведених досліджень з 
урахуванням мультикультурності, 
професійної різноманітності та 
гендерної рівності 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії  

3 

2

3.3 

Здатність свідомо та соціально-
відповідально вести професійну 
комунікацію на основі етичних 

Лекція, 
семінарське заняття 

Усна доповідь, 
участь в 
дискусії на 

4 
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міркувань і принципів академічної 

доброчесності 

семінарах, 

тестові 
завдання, есе 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

Самостійно шукати та критично 
опрацьовувати спеціалізовану 
літературу, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
індивідуальна 
робота  

2 

4

4.2 

Вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов’язанні з діагностикою, 
аналізом моральної проблематики у 
професійній діяльності та 
функціонуванні корпорації та 
здійснювати аргументований  
моральний вибір при прийнятті 

рішень на підставі етичних суджень 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
індивідуальна 
робота 

5 

4

4.3 

Володіння навичками самостійного 
опанування новими знаннями, 

використовуючи сучасні освітні та 
дослідницькі технології у сфері 
економіки 

Лекція, 
семінарське заняття 

Усна доповідь, 
участь в 

дискусії на 
семінарах, 
тестові 
завдання, есе 

3 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді 
лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна 
заліком.  

Перша частина курсу присвячена розгляду понятійно-категоріального апарату етики, 
проблемному колу професійної та корпоративної етики, розгляду основних інструментів та 
інфраструктури задля підвищення рівня етичної компетентності професійних фахівців та 
працівників корпорації.   

Друга частина курсу присвячена присвячена розгляду морально-психологічних та 

етичних аспектів стосунків у колективі, етиці і технології  ділового спілкування, причин 

виникнення та попередження конфліктів у діловій сфері, а також стрес-менеджменту у 

діловому спілкуванні.  

 8. Схема формування оцінки 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 -1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 
– результати навчання (вміння 2.1-2.6; комунікація 3.1.-3.3; автономність та 
відповідальність 4.1.-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 
Критерії оцінювання:  
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1. Усна відповідь: 
 
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 
несуттєві неточності. 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 
 

2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
 

3. Підсумкова контрольна робота, реферат: 
10 балів (за одне питання) - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість у викладеній відповіді на поставлені питання. 
9-8 балів (за одне питання) - студент у достатньому обсязі володіє навчальним 
матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, демонструє самостійність та достовірність у викладенні тексту письмової 
роботи. Допускаються несуттєві неточності  
6 балів (за одне питання) - студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але 
недостатньо розкриває зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності. 
 

4. Тест: 
1 бал – студент зазначив правильну відповідь на поставлене запитання; 
0 балів – правильна відповідь не вказана. 
 

5. Есе: 
10 балів - обрана тема розкрита глибоко, автономно, з достатньою кількістю посилань 
на літературні (наукові, публіцистичні, художні) джерела та власну ґрунтовну 
аргументацію. Продемонстровано здатність виокремлювати моральнісну 
проблематику, здійснювати аналітично-порівняльне її осмислення, прогнозувати 
ймовірні варіанти наслідків вирішення виявлених суперечностей на підставі різних 
ціннісно-нормативних програм. 
6 балів - обрана тема розкрита без належної аргументації, ілюстрації прикладами; 
діагностика моральної проблематики здійснена поверхово, відсутні прогнози стосовно 
стратегій розвитку подій в залежності від ціннісних підвалин здійсненого морального 
вибору. 

 
 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт. 
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Оцінювання за формами контролю: 
 

Види робіт Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Усна відповідь1  Тема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 «2» х 5 = 10 «5» х 4 = 20 
Доповнення, участь 
в дискусіях 

Тема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 «2» х 4 = 8 «2» х 5= 10 

Тест Тема 4, 5, 6, 7  «6» х1= 6 «10»х 1=10 
Самостійна 
індивідуальна 
робота2 
1. Написання есе на 
задану тему 
2. Написання 
реферату на задану 
тему 
 

 
 
 
 
Тема 2,  3 
Тема 4, 5, 6, 7 

 
 
 
 
«6» х 2 = 12 
 
«6» х 2 = 12 

 
 
 
 
«10» х 2= 20 
 
«10» х 2= 20 

Підсумкова 
контрольна робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 
30% від семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел в даній навчальній дисципліні не 
може бути більше, ніж 10% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 8 балів 
3 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової 
кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку підсумкова кількість балів з дисципліни 
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну 
роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 
усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості 
балів та підсумкової контрольної роботи. 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 
 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 

 

Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п 
Назва теми Лекції Семінари Самостійна 

робота 
Частина 1. Професійна та корпоративна етика в системі сучасного етичного знання 

1. Тема 1. Етика як практична філософія 2 2 2 

2. Тема 2. Професійна етика 2 2 2 
3. Тема 3. Корпоративна етика та корпоративна 

соціальна відповідальність.  
Підсумкова контрольна робота 

2 2 4 

 Індивідуальна самостійна робота:   2 есе на задану 
тему 

  20 

Частина 2.  Соціально- нормативна конкретизація моралі у сфері економічної діяльності 
 

4. Тема 4. Морально-психологічні та етичні аспекти 
стосунків у колективі 

2 2 4 

5. Тема 5. Етика і технологія  ділового спілкування 2 2 4 
6. Тема 6. Конфлікти у діловій сфері та їх 

попередження 
2 2 2 

7. Тема 7. Стрес-менеджмент у діловому спілкуванні 2 2 2 
 Індивідуальна самостійна робота: реферат на 

задану тему 
  20 

 Всього 14 14 60 
Загальний обсяг годин 90, в тому числі: 
Лекцій – 14 год. 
Семінари – 14 год. 
Консультації -2 
Самостійна робота  – 60 год. 
Форма підсумкового контролю - залік (приймається двома викладачами)  
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