
 

 



 

 



 

 

ВСТУП 
1. Мета дисципліни – надати цілісне уявлення щодо розуміння проблем професійної та 

корпоративної етики та  специфічних етико-прикладних досліджень в сучасному соціо-
культурному просторі, щодо вирішення соціально-етичних, професійних проблем  при розробці, 
втіленні і застосуванні в предметній області. А також напрацювання та розвиток практичних 
вмінь і навичок аналізу професійних ситуацій та прийняття рішень з етичної поведінки 
спеціалістів в соціально-гуманітарній області, прогнозуванні розвитку  та управління. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи розвитку етико-

філософської думки; основні етико-філософські поняття та категорії, характеристики основних 
положень етичних систем та відповідні їм ціннісно-нормативні програми; основні методи 
філософсько-етичних досліджень,  методи психології при аналітичному розгляді дилемних 
ситуацій. 

2. Вміти  виокремлювати та аналізувати ситуацію щодо сучасних практик; застосовувати 
основну методологію імперативно-ціннісних аспектів професійної практики  безпосередньо до 
дилемних  проблем професійної діяльності; прогнозувати та завбачати ймовірні негативні 
наслідки 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та інтегрованою 
інформацією наукового дослідження; управління інформацією та використання іншомовних 
фахових  інформативних джерел, а саме, отримувати та аналізувати інформацію з різних 
джерел, яка би відповідала вимогам та потребам завбачення дилемних процесів у сучасному 
інформаційному просторі, культурно-професійній сфері.  

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Професійна та корпоративна етика» 
належить до переліку обов’язкових дисциплін   та викладається у ІІ семестрі  магістратури. 
Навчальна дисципліна знайомить з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її 
методами та механізмами для виокремлення моральної проблематики в контексті 
соціокультурної діяльності. Послідовно розглядаються особливості розвитку і становлення 
професійної та корпоративної етики, їх взаємодія та  необхідність в сучасних професійних 
практиках.  Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки 
професійної етики. З’ясовуються особливості використання поглиблених знань правових та 
етичних норм при оцінці наслідків  діяльності, вироблення та розвитку практичних вмінь та 
навичок  прийняття рішень з етичної поведінки спеціалістів в дилемних  ситуаціях професійної 
діяльності, Ознайомлення з кодексами професійної етики в різноманітних сферах професійної 
діяльності.  Аналізуються пошуки етичної аргументації морального вибору в дилемних 
ситуаціях-практиках та колізії між позитивно-правовим обґрунтуванням шляхів їхнього 
вирішення і моральними наслідками впровадження прийнятих рішень 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань щодо  актуальних 
проблем професійної та корпоративної етики в сучасній соціокультурній діяльності. В 
результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але 
й засвоїти та використовувати ці знання у вирішенні та прогнозуванні  проблем та прийнятті 
нестандартного рішення у професійних ситуаціях,  відповідно нормам професійної етики та 
кодексам корпоративної поведінки. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей : 

 Зк 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
 ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 ФК 1.Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 
 ФК 2. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 

обґрунтовано викладати результати дослідження.  
 ФК 6. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз  та етико-ціннісну 

експертизу європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу 
україноцентризму. 



 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

В 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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 

Ко
д 

Результат навчання 

 Знати:    
1.1 предмет, методи, завдання, теоретичні 

основи, причини формування 
професійно-етичних досліджень, що 
склалися в сучасних гуманітарних 
науках 

лекція тест, 
підсумкова 
контрольна 
робота 
 

5 

1.2 критерії розрізнення прикладної, 
професійної та корпоративної етики  

лекція усна відповідь, 
тести, есе 

5 

1.3 принципи морально-нормативного 
забезпечення різноманітних 
професійних сфер 
 

лекція тест, усна 
відповідь, 
тести, есе 

5 

1.4 зв'язок між професійною культурою та 
професійною мораллю як основою 
професійної етики 
 

лекція Підсумкова 
контрольна 
робота, усна 
відповідь 

5 

1.5 методи та механізми розв’язання 
основних моральних дилем сучасних 
практик 
 

лекція, семінарське 
заняття 

самостійна 
письмова 
робота, усна 
відповідь 

10 

1.6 засоби і прийоми подолання розриву 
між загальними моральними 
принципами та вимогами 
корпоративної етики 
 

лекція, семінарське 
заняття 

самостійна 
письмова 
робота, усна 
відповідь, есе 

10 

 Вміти:    
2.1 демонструвати знання сучасних 

спеціалізованих досліджень із 
прикладної, професійної та 
корпоративної етики 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота 

5 

2.2 кваліфіковано виявляти моральні 
конфлікти в конкретних ситуаціях 
практичної діяльності 
 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

2.3 аргументовано обирати рішення щодо 
вирішення відкритих дилемних  
проблем 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

                                           
 

 



 

 

2.4 надавати експертну оцінку мотивів, 
норм, ціннісних орієнтирів професійної 
поведінки спеціалістів в 
профдіяльності; 
 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота 

5 

2.5 формувати потенційно перспективні  
шляхи виходу із складних морально-
професійних та морально-
психологічних ситуацій 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота 

5 

 Комунікація:    
3.1 вести етичний теоретичний дискурс 

щодо актуальних питань соціальної 
моральної практики в контексті 
інтеграційних процесів 
 

лекція, семінарське 
заняття 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота 

5 

3.2 використовувати знання іноземних 
мов та аналіз інформаційних інтернет-
ресурсів, новітньої філософської 
літератури для ведення полеміки 
стосовно питань/проблем професійної 
компетентності в умовах глобалізації 
та міжкультурного діалогу  

семінарське заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота, есе 

5 

3.3 презентувати результати проведених 
досліджень, здійсненої самостійної 
роботи у вигляді доповідей, 
повідомлень, есе, презентацій, 
соціально-гуманітарних проектів 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота, тести 

5 

 Автономність та відповідальність:    
4.1 Кваліфіковано виявляти, аналізувати 

та вирішувати моральні конфлікти в 
конкретних ситуаціях професійної 
практики;   
 

самостійна робота усна відповідь, 
самостійна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

4.2 проявляти самостійність, 
самокритичність при  аналізі існуючих 
варіантів/інтерпретацій щодо 
вирішення моральних дилем/ 
морально-професійних/морально-
психологічних проблем та конфліктів  
в сучасних практиках професійної і 
корпоративної діяльності з позицій 
професійного обов’язку та 
відповідальності 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 
робота 

усна відповідь, 
дискусії, 
самостійна 
письмова 
робота, есе 

5 

4.3 нести відповідальність за 
достовірність проведених досліджень, 
та приймати нестандартні рішення в 
проблемних ситуаціях ділової 
практики сучасності;  

самостійна робота усна відповідь, 
дискусії, 
самостійна 
письмова 
робота , есе 

5 

 

 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

 
ПРН1. Здійснювати інтелектуальний 
пошук, виявляти і критично 
осмислювати актуальні проблеми 
сучасної філософської думки, 
розробляти їх в рамках власного 
філософського дослідження. 

   

+
 

+
 

+
  

+
  

+
 

+
 

+
 

+
  

+
 

+
 

ПРН 5. Розуміти зв’язки філософії з 
іншими напрямами філософського 
дискурсу та іншими інтелектуальними 
й гуманітарними практиками. 

+
 

+
 

+
   

+
 

+
  

+
 

+
 

+
 

+
 

+
    

ПРН7. Брати участь у наукових 
дискусіях з філософії та 
міждисциплінарних проблем з 
експертами інших галузей знань. 

     

+
 

+
 

+
    

+
 

+
 

+
 

+
  

ПРН9. Використовувати набуті знання в 
практиці європейської  та 
євроатлантичної інтеграції України, 
зокрема проводити світоглядний аналіз  
та етико-ціннісну експертизу 
інтеграційних процесів.   
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7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 
результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 
4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН  1.2,1.3,1.4, 1.5, 1.6, 2.1,2.2,  

2.3, 2.4, 2.5,  3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 –25 / 35 балів 
2. Тести: РН 1.1, 1.2, 1.3, 3.3  –2 / 8 балів 
3.   Самостійна робота (есе-аналіз): РН 1.2, 1.3, 1.6, 3.2,4.2, 4.3  – 5 / 12 балів 
4. Самостійна робота (ситуаційний аналіз): РН – 1.5,1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 - 

16 / 25 балів  
5.   Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.4, 2.2, 2.3, 4.1  – 12 / 20 балів 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах) 
та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання тексту 
рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 
письмовій формі. 



 

 

7.1  Форми оцінювання: 
1.  Тестові завдання: 
2 бали – студент опрацював необхідний тест та виокремив у ньому правильні 
проблеми/питання 
1 бал – студент опрацював тест але не точно виокремив правильні питання/проблеми 
2. Усна доповідь:  
5 б.- студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, інтерпретує результати, 
обґрунтовано та аргументовано представляє досліджуваний матеріал; 
4 б.-  студент володіє навчальним матеріалом, але допускає неточності в аргументації 
поставлених завдань; 
3 б.- студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
опирається на необхідну наукову літературу та має деякі неточності; 
2 б.- студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у висвітленні поставлених запитань; 
3. Доповнення, участь в дискусіях: 
2 б. – студент аргументовано доповнює представлений матеріал, представляє науково 
обґрунтовану авторську позицію стосовно розгляду певного питання / надає інший зріз у 
розгляді/вирішенні проблеми; 
1 б. – студент в цілому доповнює представлений матеріал але  суттєво його не аргументує та 
допускає неточності; 
4. Самостійна індивідуальна робота(Case-studies): 
16-25 –балів студент представив індивідуальну дилемну ситуацію, що має чітку структуру, 
характеризується критичним осмисленням проблеми, оцінкою з точки зору професійної етики,  
окресленим моделюванням наслідків вирішення даної дилеми в 
професійному/корпоративному середовищі. Надана експертна оцінка можливості існування 
альтернативного рішення прогнозування/запобігання/завбачення у відповідності з певною 
етичною системою і регульованими нею ціннісно-нормативними вимогами щодо обраного 
алгоритму вирішення. 
0-15 балів – студент представив ситуацію, що не має чіткої структури, характеризується 
оцінкою з точки зору професійної етики,  окресленим моделюванням наслідків вирішення даної 
дилеми в професійному/корпоративному середовищі. Але  відсутня чітка етична аргументація 
щодо прийнятого рішення ймовірних наслідків від запропонованого вирішення не відповідає 
вище зазначеним вимогам 
5. Есе-аналіз:  
6-12 балів -студент здійснює етичний аналіз моральних цінностей у сфері 
/професійного/соціального із застосуванням методології етики, глибоко та всебічно розкриває 
зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 
спеціальну літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість в роботі над 
есе. 
0-5 балів- студент здійснює аналіз моральних цінностей, але недостатньо розкриває зміст 
поставлених питань, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених 
завдань, та не відповідає вищезазначеним вимогам 
6. Самостійна робота, Підсумкова письмова робота: 
16-20 балів  -  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 проведеного 
дослідження / письмової роботи 
11-15 балів - студент у неповному обсязі володіє навчальним матеріалом, викладаючи його  не 
вистачає аргументації в поясненнях, але в основному розкриває зміст поставленого завдання, 
використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 
дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності 



 

 

0-5 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 
недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 
самостійність у виконані завдань 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 
усіх двох частин та виконання самостійних робіт 
 
 
7.2 Організація оцінювання: 
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Тестові завдання  «1» х 2 = 2 «2» х 4 = 8 
Усна відповідь   «4»х5= 20 «5»х5=25 
Доповнення, участь 
в дискусіях 

 «1»х5=5 «2»х5=10 

Самостійна 
індивідуальна 
робота1 

1)(Case-studies): Дослідження 
та аналіз дилем в професійній 
сфері та розробка 
рекомендацій по їх вирішенню 
з урахуванням професійних 
етичних норм поведінки 
(проведення самостійного 
дослідження, узагальнення та 
інтерпретація отриманих 
результатів) 
 2) Есе-рецензія, щодо ролі  

«1» х 16 = 16  
 
 
 
 
 
 
 
 

«1» х 25 = 25 

 особистих, професійних та 
корпоративних  цінностей в 
професійній діяльності 
теми 1,2, 3,4,5  
До 10.03 

«1» х 5= 5  
 

«1» х 12 = 12 

Підсумкова 
контрольна робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 
Заборгованості за темами студент повинен здати впродовж 10 днів після завершення 

теми. 
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. 
 

Шкала відповідності: 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 



 

 

8.СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Історико-теоретичні засади професійної та корпоративної етики 

1 
Тема 1. Професійна етика в структурі етичного 
знання 

2  5 

2 
Тема 2. Соціально-філософські виміри 
професійної етики  
 

2 2 4 

3 
Тема 3. Етичні аспекти професіоналізму 
 

2  8 

4 
Тема 4. Корпоративна етика: теорія та практика 
 

2 2 7 

5 
Тема 5. Корпоративна культура та соціальна 
відповідальність 

4  5 

6 Самостійна робота: Аналіз –есе    6 

Частина 2. Практичні виміри професійної та корпоративної етики 

7 
Тема 6. Тема 5. Етичні кодекси та етична 
експертиза 4 2 5 

   8 

 
Тема 7. Морально –етичні проблеми наукової 
етики/дослідження 
 

4 2 15 

9 
Тема 8. Актуальні колізії сучасності: теорія та 
практика 
 

4 2 5 

10 

Тема 9. Етика конфлікту. Методологія 
вирішення конфліктів у сучасних професійних 
практиках 
 

2 2 8 

11 Підсумкова  контрольна  робота  2  2 

12 
Самостійна робота (есе-аналіз, ситуаційний 
аналіз Case-studies)   10 

 
ВСЬОГО: 

 
28 12 80 

 

Загальний обсяг        -  120 год., в тому числі: 
Лекцій       – 28 год. 
Семінарських занять – 12год. 
Консультацій                  -2 год. 
Самостійна робота становить - 80 год. 
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