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ВСТУП

1.Мета - забезпечення уявлення щодо проблем
та корпоративнот етики в та етичних проблем

в а також напрацювання та розвиток практичних BMiHb та навичок
та прийняття при та Ha6YTTi

етичних та норм у

2. Вимоги до вибору навчальнот
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати ocH0BHi етапи розвитку
етичноТ думки; ocH0BHi поняття та категорй', характеристики
основних положень етичних систем та Тм програми:
ocH0BHi методи методи [Icll,x0J10Fii при

дилемних
2. застосовувати основну ac[1ekTiB

практики безпосередньо до дилемних проблем професЈ\ноТ та
корпоративноТ етики; прогнозувати та завбачати
З. елементарними навичками наукового та

наукового та використання
фахових джерел, а саме, отримувати та
з джерел, яка би вимогам та потребам завбачення

дилемних у сучасному HpocTopi,

та корпоративна стыка»
належить до обов'язкового вибору та викладасться у ceMecTpi

Навчальна розглядае розвитку i
становления та корпоративноТ етики Тх в сучасних

практиках. Визначаеться предмет, завдання, теоретичнй основи,
ocH0BHi напрямки етики. З'ясовуються

використання поглиблених знань правових та етичних норм при свое1
вироблення та розвитку практичних BMiHb та навичок прийняття з

етичноТ 

ознайомлення з кодексами 
методами даних 
переконання щодо 

розвитку.
4. Завдання

в дилемних а також
етики. Розглядаються

та ix удосконалення, напрацювання 
нормам етики, як 

та

умови

надати студентам систему знань щодо
та корпоративноТ етики в В

навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних
знань, але й засвоТти та використовувати знання у [IpoFH03YBaHHi/
проблем та нестандартного у галузей

та 6ioiH>keHepiT, що нормам етики та кодексам
корпоративноТ а також впровадження корпора•гивнот c0[AidJibH0i

в практику.

з вимогами Стандарту вищоТ УкраТни (другий
piBeHb вищоТ (сьомий piBeHb Н РК УкраТни), галузь знань
16 та 162 та

забезпечуе набуття студентами таких компетентностей:
загальних:

ЗК04. Навички



ЗК05. мотивувати людей та рухатися до стильно: мети
ЗК()6. з представниками iH111Y!.x профес:йних груп роного
(З експертами З iH111Y1x галузей ek0H0MiHH0t

ЗК07. та повага pi3H0MaHiTHocTI та мультикультурност'.
ЗК1(). виявляти та
ЗК11. на основЈ етичних м:ркувань (мотиюв).
ЗК15. та гендерн: проблема.

5. Результати навчання:

В ез льтатг вивчення навчально/Дис ст 'Дент повинен
Результат навчання

(1. знати; 2. B.'.1iTII: З. k0MYHik-aIIi${ 4.
Методи 

та
i навчання

Результат 
Код

навчання

Знати:
предмет, методи, основи JIekl.li$l,

та робота
ко по ативноТ етики
принципи та ocH0BHi норми CeMiHap.

1.2 п до eciijH0i етики c•aMocwijHa

ocH0BHi види етики та Тх -Г1екцВ1,
1.3 сучасне

роль 
1.4 етики

самослјйна

та корпоративно•т• Самослјйна

роболи

методи та розв'язання
1.5 основних моральних дилем сучасних

практик в

в

1.6

lh1i1M.•

демонструвати знання
2.1 та

етико- ських

пояснювати основних

CeMiHap,

робота

Сем [пари,

робола

CeMiHapYl,

робота

Сем iHap,

2.2 проблем етики i CaMoc•rilYIHa робота

шляхи подолання розриву

загальними моральними

принципами та вимогами

ко по ативноТ етики

2.3 та MexaHi3MiB розв'язання

основних моральних дилем в
сучасних розробках

експертну
2.4 Miciiаспекту

CeMiHap,

робота

CeMiuap,

робота

Мсто„ди

лисции:Йни

111С1.мова 6

кон лрольна

1 1исьмова 7

У см допори; ц, 6

Усна до 110 в (Ь, 8

письмова

ко [ прол ь на

обота

YCHi 7

YCHi A0110Bi:li,

YCHi :10110BiAi, 5

5

письмова

контрольна

обота

YCHi 5

та ко по ативних



у практиках

виявляти
2.5 впровадження

галузях

ii

та
2.6 в

та розробити
рекомендацй по ix з
урахуванням
етичних но м

ком

використовувати знання
3.1 мов для

iHTepHeT-pecypciB,

читання H0BiTHb0i в

до занять
та написання 06iT;

презентувати результати
3.2 проведених та

роботи у
есе,

п

вести дискусй стосовно

3.3 та корпоративнот

етики в сферах, а саме
корпоративно\

гал 3i 6i0TexH0J101*iT

aBT0H0MHicTb

в

та

шукати та критично

4.1 опрацьовувати
BiJlbH0

методами обробки,

та синтезу науковоТ

iH о мацй

та

4.2 ВИЯВЛЯТИ, MopaJlbHi

в пов'язаних

з

розробками в
та ii
нести за

4.3 проведених

(jeMiH.apa,

Самоствгна робота

C'aMocTiiiHa

робота

Сеуйнари.

робота

CeMiHapH,

caMocTi)iHa роболкш

C'eytiuapvt

робота

робота

робота

toc.Ti т-,КСННЯ.

лотов пи.

ЛИС C Ii.

Проек-гна робе

YCHi

.д0110Bi;ti.

дискусй',

Дискусй'

YCHi

дискусй•,

Y'CHi A0i10BiLli,

YCHi

дискусй',

5

6

5

5

5

6

6

у
та приймати

вп облемних сит



6. навчання i3 програмними
ез льтатами навчання

льтати навчання
сц

П ог aMHi ез льтати навча
в складних

проблемах сучасно\
науки i способах Тх
застосовувати знання в

наукових
передбачувати та з
етичноТ точки зору
науковоТ об(рунтовувати
i етичних

7.Структура курсу: у kypci передбачено 2 частини. Заняття проводя•гься у
ceMiHapiB, з використання навчання.

Завершусться

Перша частина курсу присвячена розгляду icT01)iT становлення та розвитку
етики (предмет, завдання, ocH0BHi напрямки та принципи) та етичним аргументам
морального вибору в дилемних сучасних практик,
шляхи Тхнього та впровадження прийнятих pirueHb.

Друга частина курсу присвячена розгляду розвитку корпоративноТ етики,
корпоративних у сучасних практиках та шляхам подолання
розриву загальними моральними принципами та вимогами корпоративноТ етики, а
також особливостям впровадження корпоративноТ c0[liaJIbH0i в
практичну
7.1. Схема формування

Контроль знань 

засвоеного 

за системою ECTS, яка передбачас

зокрема теоретичнот

результати навчання (знання 1.1 - 1.6), що складае 40 0/0 загальноТ та
результати навчання 2.1-2.6);

3.1-3.3); (aBT0H0MHicTb та 4.1-4.3), що складае 600/0

загальноТ оцЈнки.

Критерй

1. Усна

5 - студент у повному навчальним та

аргументовано його викладае глибоко та розкривае 3MicT поставленого

завдання, використовуючи обов'язкову та додаткову

4 бали - студент у достатньому волод$е навчальним BiJIbH0

його викладае, але мае недостатня в поясненнях, в

основному розкривае 3MicT поставленого завдання, використовуе обов'язкову

Допускаються HecyTT€Bi

З бали - в навчальним але не демонструе глибини

знань, не спираеться на навчальну Мае у cyTT€Bi



2. Доповнення /

2 бали доповнення 3MicT0BHe, 
обговорення теми.

16ал - доповнення 
З. TecT0Bi завдання:

2 бали - студент опрацював 

проблеми/питання

1 бал студент опрацював тест 
питання/проблеми

4. СамостЈйна робота: 

20 - студент представив 

структуру, характеризусться 

окресленим моделюванням

грунтовне, конструктивно доповнюе

що суттево не розширюе

тест та виокремив у ньому npaBHJIbHi

але не точно виокремив

(Case-studies)

дилемну що мас VIiTkY

з точки зору е•тики,

ня да н 01 дилеми в

Надама ка м о;кливослј

з певною етичною системою i регульованими нечо
нормативними вимогами щодо обраного алгоритму
14 студент представив що не мае (I iTk0i структури,
характеризусться з точки зору ети ки, окресленим
моделюванням даноТ дилеми в

Але ч ргка е•гич на

щодо прийнятого

запропонованого не Bi/A[10Bi/lae вище зазначеним вимогам
5.

17 -студент етичний моральних у
i3 застосуванням методологй' етики, глибоко та

розкривае 3MicT поставленого завдання, правильно
результати, використовуе демонструе

в p060Ti над есе.

12 студент моральних але недостатньо
розкривае 3MicT поставлених питань, не демонструе глибини знань,

у поставлених завдань, та не вищезазначеним
вимогам

6. робота, письмова робота:

20-16 студент у повному навчальним та
аргументовано його викладае, глибоко та розкривае 3MicT поставленого
завдання, правильно результати, використовуе
обов'язкову та додаткову демонструе

проведеного / письмовоТ роботи
15-11 балЈв - студент у достатньому волод$е навчальним

його викладае, але може не вистачати в поясненнях, в
основному розкривае 3MicT поставленого завдання, використовуе обов'язкову

демонструе та 
/ письмовот роботи. Допускаються HecyTT€Bi
10-6 - в навчальним 

проведеного

але не демонструе глибини
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()TPHNtaHVIX

Jill(tTortaAa

POJli OCOÔHCTHX,
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'I'('MII 1-5 11a ICille1(l, )KOBTH$I

y [Ipotteci 3aCBOCHHfl

CeytecTp0Ba KiJ1bKiCTb (5aJ11B

Max - 6aJ1iB

12,5

«2» x 5 = 10/5

«20» x 1 - 20/10

«17» XI = 17/8,5

«20» x 20/10

3a 3aJ1iK, BH3HaqaCTbCfl CYMa OLIiH0K

onil He A01WlOTbCfl.

y AiW1bHOCTi.

60-100



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО\ ДИСЦИПЛШИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕК 1Й 1 СЕМШАРСЬКИХЗАНЯТЬ

го ин
Назва Самост1йна

ЛекцП Сем1нари

Частина 1. Профес\йна та прикладна етика в структур\ етичного знання

Тема 1. етика в cTpykTypi1 та прикладна 
2

етичного знання
2 CeMiHa ське заняття: Етика як п актична

з робота: Взаемозв'язок
п икла нот, п о етики.

4 Тема 2. П о о 2

5 CeMiHa ське заняття: Мо альний п о ecii

робота: про захист прав i

6
людини у зв'язку з досягненнями та

медицини» (Рада Европи, 1996):
мо альними та п авовими но мами.

7 Тема З. П о як мо альна iHHicTb 2

CeMiHapcbke заняття: проблеми в
8

с е i6i0Me ичнихна к
робота: аспекти

проведення та на
9 та тваринах ( акти щодо

«Хельсинська

екла а «Ню бе зький ко екс» i iH.
10 робота:

Частина 2. МоральнЈ професјйнјй

11 Тема 4. Корпоративна етика та культура

CeMiHapcbke заняття: Корпоративна етика як
12 п о етика

робота: та Тх роль у
13

14 Тема 5. кодекси та ix ознаки

CeMiHapcbke заняття: 
15 за ахом нап икла i 

робота: 
16 вання

17 Тема 6. Корпоративна

CeMiHapcbke заняття: 
18

робота: 
19 експе тизи вп о

Тема 7. 
20 а илемнихси 

CeMiHapcbke заняття: 

корпоративних
ко ekCiB

культура та етика

проблеми в

k0Micii та

проблеми прийнятгя
Bi но а

проблеми
21 ження. Кон iHTe eciB.на кового 

робота: Роль держави i у
22 а TiBство eHHi тап о стна 

1нДивЈДуальна самостЈйна робота:
в та розробка

23
по Тх з урахуванням етичних

2

2

2

2

но м пове

24 Конс

25 контрольна робота

всього

2

2

2

2

2

2

2

14

2

2

з

з

4

4

1

2

зо

Загальний обсяг 60 год., в тому

— 14 год.

-14 год.
робота - 30 год.

- 1 год.
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