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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни –вибіркова                   Мова викладання - українська 

 

Навчальна дисципліна викладається на четвертому  курсі у восьмому семестрі :  

 

Кількість кредитів -3, годин 90 

 

Аудиторні заняття, годин: 

заочна: 

всього лекції семінарські заняття 

10 6 4 

Самостійна робота, годин 80 

 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Світ бізнесу – це особлива реалія, в рамках якої за століття від купців з караванами до 

сучасних могутнійших фінансових імперій склався свій кодекс поведінки. Як би погано дідова 

людина себе не почувала, який би катаклізм не стався, ділова людина завжди повинна бути 

пунктуальна, зовнішній вигляд повинен бути бездоганним і відповідати конкретному моменту, а 

підлеглі і партнери повинні одержувати щиру усмішку та лояльне ставлення. 

Для ділової людини найважливішими мають бути такі моральні якості як здатність діяти 

відповідно до чинного законодавства держави, правил економічної поведінки, традицій і норм 

моралі; повага до людей, обов’язковість, вірність слову, турботливість про клієнтів та колег, 

працелюбність, цілеспрямованість, наполегливість, високий професіоналізм, позитивний імідж, 

порядність, добросовісність, чесність, досконалість, навіть у дрібницях та інше. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – надати студентам знання і практичні навички з норм поведінки 

ділових людей, формування розвинутої культури менеджменту, сучасних вимог бізнес-етикету, 

ділового одягу, розвитку культури ділового спілкування. Надати студентам знання і практичні 

навички з норм поведінки ділових людей, формування розвинутої культури менеджменту, 

сучасних вимог бізнес-етикету, ділового одягу, розвитку культури ділового спілкування. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- сутність етики, культури, норм поведінки; 

- методи організації взаємодії ділових партнерів; 

- сучасні вимоги бізнес етикету; 

- типи корпоративної культури; 



- форми ділового спілкування; 

- норми, правила ділового листування; 

- форми колективного обговорення ділових проблем; 

- методи ефективного втручання в конфлікт; 

вміти: 

- ефективно використовувати невербальні засоби спілкування; 

- формувати корпоративну культуру організації; 

- організовувати і проводити індивідуальну бесіду, співбесіду; 

- вести ділову телефонну розмову; 

- організувати прийом ділового партнера; 

- організовувати, проводити та приймати участь у колективному обговоренні ділових проблем; 

- поєднувати теоретичні та практичні аспекти отриманих знань з ділового спілкування; 

- ліквідовувати та попереджувати конфліктні ситуації в організації. 

- застосувати правила ділового етикету у ділових ситуаціях, виробничому процесі. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Етика бізнесу» здобувач вищої освіти 

може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які 

визначені в освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» (https://nv.onaft.edu.ua/opp/076b-

hmuikp2019.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність діяти відповідно та свідомо. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технології, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Програмні результати навчання: 

ПН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПН5. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для 

формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ПН10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідно на основі етичних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства. 

ПН13. Використовувати знання форм взаємодії суб'єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. «Основи етики бізнесу та її зв'язок з іншими науками». 

Тема 1. ЕТИКА БІЗНЕСУ - НАУКА ПРО СУМІСНІСТЬ БІЗНЕСУ І МОРАЛІ. 

Тема 2. ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ (ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ). 

Тема. 3. ДІЛОВИЙ ОДЯГ. 

Тема 4. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Змістовий модуль 2. «Основи етичних компетенцій для бізнесу». 

file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23компетентность
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23компетентность
https://nv.onaft.edu.ua/opp/076
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23змістдисц
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23змістдисц


Тема 5. ДІЛОВА БЕСІДА 

Тема 6. ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ 

Тема 7. ДІЛОВІ ПАПЕРИ 

Тема 8. КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ 

Тема 9. БЕЗКОНФЛІКТНЕ СПІЛКУВАННЯ. 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Нарахування балів 

 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 1. «Основи етики бізнесу та її зв'язок з іншими науками» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2           4 4 8 

Робота на семінарському 

зайняті 
2/5 3/7           3 15 21 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
      14 25 

Виконання ІНДЗ 7 11    1 7 11 

Проміжна сума - -    - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20    1 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15    - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10    - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- -    - 60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 2. «Основи етичних компетенцій для бізнесу» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2           2  2 4 

Робота на семінарському 

зайняті 
2/5 3/7           1 5 7 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
      26 43 

Виконання ІНДЗ 7 11             1 7 11 

Проміжна сума - -    - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20    - 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15    - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10    - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- -    - 60 100 

 

Інформаційні ресурси 

file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23нарахуваннябалів
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx


1. https://pidruchniki.com/1931071039686/etika_ta_estetika/etika_biznesu 

2.  http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR1/CD/ETUKA_DV.pdf 

3.  http://ethics.sandiego.edu 

4.  http://ethics.acusd.edu/resources.html  

5.  http://www.iit.edu/departments/csep/eac/other_resources.htm  

6.  http://www1.umn.edu/ships/ethics/research.htm  

7.  http://eserver.org  

8.  http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm  

9.  http://www.intute.ac.uk/socialsciences/  

10.  http://www.geocities.com/stoic_links  

11.  http://www.pdcnet.org/  

12.  http://ippn.narod.ru/kinesika.files/  

13.  http://tests.newacropol.ru/  

14.  http://readbookz.com/books/158.html  

15.  http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73.11.15  

16.  http://nkozlov.ru/tests_fan/  

17.  http://www.ethicscenter.ru/info/res.html  

18.  http://www.chl.kiev.ua/cgibin/sp/part/index.php?razdel=26  

19.  http://www.vlibrary.ru/  

20.  http://e-xecutive.ru/personal/  

21.  http://etiket.domovodstvo.net/ 

22. Конспект лекцій з дисципліни «Етика бізнесу» для бакалаврів усіх спеціальностей, денної та 

заочної форм навчання./ Укл.: Ю.М. Мельник, С.М. Тодорова, Г.А. Шевченко / За редакцією 

Г.А. Шевченко. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 85 с. 

23. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Етика бізнесу» для бакалаврів усіх 

спеціальностей, денної  та заочної форм навчання./ Укл.: Ю.М. Мельник, С.М. Тодорова, Г.А. 

Шевченко. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 29 с. 

24. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів з дисципліни «Етика бізнесу» для 

бакалаврів усіх спеціальностей, денної та заочної форм навчання./ Укл.: Ю.М. Мельник, С.М. 

Тодорова, Г.А. Шевченко. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 17 с. 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

Викладач       ________________  С.М. Тодорова 

 

 

Завідувач кафедри соціології, філософії і права  ________________ А.О. Соловей 
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