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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – полягає в тому, щоб надати студентам цілісне розуміння кола 
проблематики професійної та корпоративної етики як актуальних галузей знання та 
практики, прояснити специфіку методів етико-прикладних досліджень та етичних 
суджень; напрацювати вміння їх використовувати у вирішенні конкретних аналітичних 
й дослідницьких завдань щодо моральних колізій в сучасних професійних практиках.   

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати сутність та соціальну роль 
моралі, специфіку та функції основних категорій моралі та етики, співвідношення моралі 
та політики, сучасні підходи до проблеми справедливості, ціннісні орієнтації  сучасної 
соціокультурної практики  
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо моральних колізій різних  
галузей соціальної практики, зокрема політичної сфери, визначати критерії моральної 
оцінки соціальних явищ та соціокультурних процесів та подій; застосовувати основні 
терміни, категорії та класифікації в етичному аналізі та публічному дискурсі щодо 
моральних проблем сучасності та аргументації власних намірів  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного аналізу стану суспільної моралі та різноманітних моральних 
практик, прогнозування та експертизи суспільних проектів та життєвих ситуацій в 
практиці соціально-політичного політичного буття, використання іншомовних фахових 
інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Нормативна навчальна дисципліна 

«Професійна та корпоративна етика» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» державного управління та 

публічного адміністрування,. що сприяє формуванню освіченого фахівця, етично 

компетентного й морально спрямованого у виконанні професійних обов’язків. Етичне 

знання й етична компетентність є вимогами сучасного суспільства. Підвищення етичної 

складової у професійній діяльності фахівця обумовлює важливість вивчення матеріалу 

з даного курсу, що забезпечить розвиток пізнавальних та аналітичних можливостей 

студентів, поглибить їхню фахову майстерність та професійну культуру, сприятиме 

залученню сучасних науково виважених підходів до змісту й характеру професійної 

діяльності. Предметом навчальної дисципліни є імперативно-ціннісні засади 

предметно-визначених та професійних практик, кооперативних відношень, в які 

вступає людина в процесі здійснення різних конкретних видів діяльності, а також її 

соціокультурні умови, її етос, нормативний склад та соціальні устрої і механізми, за 

допомогою яких здійснюється ця діяльність. Навчальна дисципліна узагальнює та 

систематизує сучасні пошуки в напрямі осмислення, критики та поясненні тих чи інших 

стратегій, тактик та методів професійних або предметно визначених практик. 

Послідовно розглядаються актуальні проблеми професійних сфер. Особлива увага 

зосереджується на питаннях, котрі залишаються відкритими для дискусій на 

нормативному рівні.   

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
етико-прикладні проблеми та моральні дилеми професійних практик загалом  і зокрема 
державного управління та публічного адміністрування, прояснити морально-етичні 



вимоги до ефективної корпоративної співпраці В результаті навчання студенти мають 
не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати 
ці знання у здійсненні своєї професійної діяльності, в  своїх самостійних дослідженнях 
моральних колізій професії, озброїти майбутнього спеціаліста неупередженістю щодо 
суперечливих ситуацій у професійних стосунках та у відповідальному ставленні до 
професійних обов’язків. 

5. Результати навчання:  

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
предмет, методи, теоретичні основи 
етико-прикладних досліджень, що 
являють сучасний розвиток етичної 
науки та є відгуком на актуальний 
запит сучасної практики 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.2 
основну проблематику професійної 
етики, її своєрідність щодо 
теоретичної етики, моралі та 
професійного етосу, критично 
осмислювати ці питання 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.3 
своєрідність корпоративної етики, 
поле нормативних проблем та 
принципи продуктивних ділових 
стосунків та ділової поведінки 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.4 
проблеми та завдання етики 
державної служби та публічного 
адміністрування в сучасній Україні, 
імперативно-ціннісні засади 
подолання моральних колізій  та 
інституційного зла 

Лекція, 

самостійна робота, 

семінар 

Конспект 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.5 
Основні вимоги щодо створення 
професійних та нормативних 
кодексів, організаційні процедури та 
інституційна підтримка їх 
ефективного впровадження та 
дієвості 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.6 
Особливості національних моделей 
корпоративної культури та етичних 
засад адміністрування та ділової 
поведінки (Україна, Росія, США, 
Велика Британія, Італія, Франція, 
Німеччина, слов’янські країни, 
скандинавські країни та країни 
Балтії, країни Південно-Східної Азії, 
арабські країни). 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

екзаменаційна 

робота 

14 

 Вміти:    



2

2.1 
демонструвати знання сучасних 
етичних підходів до моральних 
проблем професійних практик 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій,. 

Екзаменаційна 

робота 

5 

2

2.2 
критично аналізувати 
варіативність моральних практик 
соціально-політичних установ, 
корпоративних організацій та 
суспільної моралі в цілому, та 
виявляти розуміння щодо 
належного рівня моральнісної 
культури, використовуючи 
знання з принципів професійної та 
корпоративної етики   

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

екзаменаційна 

робота 

10 

2

2.3 
здійснювати дослідження 
моральних принципів, норм та 
цінностей національної ділової 
поведінки, спираючись на етичні 
методи досліджень та уникаючи 
ідеологічної заангажованості 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.4 
здійснювати експертну оцінку 
мотивів, норм, ціннісних 
орієнтацій суб’єктів професійної 
діяльності та кваліфікувати 
власну професійну позицію за 
моральними критеріями  

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

1

2.5 
аргументувати свою ціннісну 
позицію в рамках конфлікту 
інтересів та публічного 
обговорення конкретних 
моральних проблем професійної 
діяльності, пояснювати їхні 
причини та пропонувати шляхи 
їхнього вирішення 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, текст 

рекомендацій 

5 

2

2.6 
готувати рекомендації щодо при 
розробці можливих етичних 
кодексів в різних професійних 
структурах 

Самостійна 

робота 

Текст 

рекомендацій 

5 

 комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

текст 

рекомендацій 

3 



3

3.2 
презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

3 

2

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
ділової культури на основі 
володіння категоріально-
поняттєвим апаратом професійної 
та корпоративної етики 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
проблем етико-прикладних 
досліджень актуальних 
моральних колізій, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

2 

4

4.2 
вирішувати самостійно 
комплексні завдання по в вияву 
нормативних проблем та 
визначенню ціннісних орієнтацій 
професіоналізму держслужбовця 
та публічного адміністратора на 
основі сучасної етичної методики  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень і пояснень 
особливостей національних 
ділових культур 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

екзаменаційна 

робота 

4 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       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 екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена методології крос-культурних досліджень (предмет, 
завдання, основні напрямки та методики крос-культурних досліджень господарських  / 



економічних культур та ділової поведінки в різних країнах світу та на різних історичних 
етапах функціонування національних економік) 

Друга частина курсу присвячена крос-культурному аналізу імперативно-ціннісних засад 
та соціокультурних умов конкретних національних та регіональних економік сучасного 
світу. 
8. Схема формування оцінки 

8.1. Форми оцінювання: 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), 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: 

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: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивне, що доповнює 

обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Конспект першоджерел: 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота: 

20-16 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 

15-11 балів - 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 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 

5-0 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 

8.2 Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Усна відповідь1  До теми: 2, 5, 6 протягом 

семестру 

«3» х 4 = 12 «5» х 4 = 20 

Доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми 1-6 протягом семестру «1» х 8 = 8 «3» х 4 = 12 

Конспекти 

першоджерел2 

До теми 1-6 протягом семестру «2» х 4 = 8 «2» х 4 = 8 

Самостійна 

індивідуальна 

робота3 

Презентація дослідження 

зарубіжного досвіду етичного 

кодифікування держслужби та 

публічного адміністрування -  

до кінця листопада 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

 Написання тексту 

рекомендацій щодо створення 

моделі етичного кодексу на 

матеріалі дослідження крос-

культурного аналізу  

міжнародного досвіду 

корпоративної культури до 

середини  - до середини 

листопада 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 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 білів 
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 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Методологія крос-культурних досліджень 

1 Тема 1  Актуальність та завдання курсу 2  4 

2 
Тема 2. Прикладна та професійна етика в 
структурі етичного знання  

2 2 6 

3 
Тема 3.Специфіка професійної місії  держслужбовця 
та її етичні виміри  

2  6 

4 
Тема 4. Професійна та корпоративна етики: 
порівняльний  аналіз. 

2  4 

5 
Тема 5. Колізії етики управління в світлі 
інституційного зла. 

2 2 8 

6 
Тема 6. Етичні кодекси та етична інфраструктура  
сфері держслужби та публічного адміністрування  

2 2 8 

7 
Презентація самостійного дослідження зарубіжного 
досвіду етичних кодексів держслужби та 
адміністрування 

 2 14 

 
Індивідуальна самостійна робота: етичне 
рецензування існуючих професійних та 
корпоративних кодексів  

  10 

 Підсумкова  контрольна  робота  2  8 

 ВСЬОГО 14 8 68 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 14 год. 
Семінари   – 8 год. 
Самостійна робота – 68 год. 
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