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Тема 1. Проблеми етики бізнесу 

План 

1 Проблеми макроетики: 

- проблема відносин між корпораціями; 

- проблема відносин між державою і бізнесом; 

- проблема відносин між корпораціями і споживачами; 

- проблема відносин між корпорацією та інвесторами; 

- проблема відносин між корпорацією і локальними співтовариствами; 

- проблема відносин між корпораціями і навколишнім середовищем. 

2. Проблеми мікроетики: 

- проблема неправильних управлінських рішень; 

- проблема службових викриттів; 

- проблема вигідних зв'язків; 

- проблема ставлення до грошей.  

3. Корпоративна культура і корпоративна етика. 

���� Основні поняття: 

макроетика, мікроетика, корпоративна етика, адміністративна етика, етична 

перевага незалучених 

���� Контрольні питання 

1. Дайте визначення мікро - і макроетики. 

2. Охарактеризуйте існуючі підходи до проблеми взаємин між бізнесом і 

державою 

3. Назвіть умови, виконання яких забезпечує успішну співпрацю між 

бізнесом і споживачами.  

4. В чому полягає відповідальність компанії перед інвесторами? 

5. Охарактеризуйте основні типи корпоративних культур. 

6. Які відмінності існують між етичними стандартами на роботі і 

громадськими нормами моралі? 

7. Які моральні проблеми виникають усередині організації? 

8. Як можна оцінити якість діяльності керівника з етичної точки зору? 

9. Як можна оцінити взаємини усередині колективу з точки зору моралі? 

���� Рекомендована література: основна [1-15], додаткова [4; 9; 10; 16; 

30; 32]. 

 

Тема 2. Принципи етики бізнесу 

План 

1. Світовий рівень (гіпернорми). Універсальні принципи етики бізнесу. 

2. Макрорівень. Загальні принципи етики міжнародного бізнесу. 

3. Мікрорівень: принципи етики бізнесу у відносинах між: організацією і 

споживачами продукції; організацією і власниками; організацією і персоналом; 

організацією і конкурентами. 

���� Основні поняття: 

універсальні принципи етики бізнесу, етика міжнародного бізнесу, соціальна 

відповідальність бізнесу, Декларація Ко «Принципи бізнесу»  

���� Контрольні питання 

1. Які найважливіші положення виступають як засадові для сучасної 

етики бізнесу? 



2. Чому принципи світового рівня етики бізнесу визначаються як 

універсальні?  

3. Чи потрібна соціальна відповідальність бізнесу? Обґрунтуйте Вашу 

позицію. 

4. Що на Ваш погляд більш ефективно діє: ринкове чи державне 

регулювання соціальної відповідальності корпорацій?  

5. Як, на Ваш погляд, повинні вибудовуватися взаємини між 

компаніями? 

6. Які етичні проблеми виникають у ході діяльності компаній?  

7. Яких норм повинні дотримувати компанії щодо споживачів? 

8. Як впливають екологічні проблеми на діяльність підприємств? 

���� Рекомендована література: основна [1-15], додаткова [10; 11; 14; 17; 

16; 27; 28; 33; 35] 

 

Тема 3. Соціокультурна специфіка етики бізнесу 

План 

1. Відмітні особливості ділової етики Заходу 

2. Ділові культури країн Сходу 

3. Етика бізнесу в Україні. 

���� Основні поняття: 

північноамериканська ділова культура, західноєвропейська ділова культура, 

східна ділова культура, ділова культура в Україні 

���� Контрольні питання 

1. Чому діловій людині необхідно знати особливості поведінки 

іноземців? 

2. Які чинники впливають на особливості національного менталітету? У 

чому проявляється їх вплив? 

3. Які загальні риси поведінки можна виділити для представників 

західних країн? Чим європейська ділова етика відрізняється від ділової етики 

США? 

4. Чим відрізняються погляди жителів арабських країн від менталітету 

європейців? 

5. Порівняєте ділові культури країн Сходу. Що в них загального і чим 

вони відрізняються? 

6. Назвіть найбільш характерні ознаки ділової культури України? 

���� Рекомендована література: основна [1-15], додаткова [1; 5; 14; 18; 

32; 34]. 

 

Тема 4. Етика ділового спілкування. 

План 

1. Етичні механізми ділового спілкування. 

2. Етичні норми і етичні імперативи ділового спілкування.  

3. Етичні еталони і зразки поведінки при спілкуванні «зверху – вгору».  

4. Етика ділового спілкування «знизу-вгору». 

5. Етика ділового спілкування «по горизонталі» 

���� Основні поняття: 



ділове спілкування, етика ділового спілкування, етичні норми та імперативи 

ділового спілкування, етичні еталони ділового спілкування 

���� Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «етика ділового спілкування». 

2. Які чесноти є засадовими для етичних норм ділового спілкування?  

3. Чому етичні норми в діловому спілкуванні носять конкретно 

історичний і суперечливий характер? 

4. Які чинники впливають на сучасні погляди на місце етики в діловому 

спілкуванні? 

5. Охарактеризуйте етичні еталони і зразки поведінки при спілкуванні 

«зверху – вниз». 

6.  У чому полягають особливості етика ділового спілкування «знизу-

вгору» 

7. Що виступає загальним етичним принципом ділового спілкування "по 

горизонталі"? 

���� Рекомендована література: основна [1-15], додаткова [3; 8; 9; 11; 12; 

16; 20; 26; 28; 33; 36]. 

 

Тема 5. Корпоративна етика.  

План 

1. Корпоративна етика: сутність та характерні ознаки : 

2. Зміст і характер моральних проблем в організації.  

3. Комп‘ютерна етика в бізнесі. 

4 Етичні принципи в діяльності співробітника фірми. 

���� Основні поняття: 

корпоративна етика, етика торгівлі, етика вигідних угод, службова етика, 

інвестиційна етика, комп‘ютерна етика, етичні кодекси 

Методичні рекомендації 

При підготовці до практичного заняття необхідно насамперед визначити 

поняття «корпоративна етика». Розумінню сутності цього поняття сприятиме 

з‘ясування його характерних ознак, що запропоновані Г. Фордом в одній із 

перших етико-економічних концепцій фірми або корпорації. 

Розглядаючи питання типології корпоративних культур, важливо 

відзначити, що кожна з виокремлених типів корпоративної етики має загальне 

та відмінне. Так, засадовими принципами для етики торгівлі та етики вигідних 

угод виступає швидкий зворотній зв'язок. Проте, якщо для першої притаманний 

низький рівень ризику, для останньої – середній та високий рівень ризику. В 

свою чергу адміністративна етика характеризується низькою мірою ризику і 

повільним зворотнім зв'язком. З урахуванням переважної орієнтації на 

майбутнє інвестиційна етика передбачає великі капіталовкладення в умовах 

високої міри ризику, при чому залишаючись тривалий час поза інформації 

щодо правильності свого рішення. 

Розкриваючи питання про комп‘ютерну етику, необхідно висвітлити 

проблему комп’ютеризації суспільства та формування етичних норм, 

пов‘язаних з використанням комп‘ютерної техніки в бізнесі.  

Особливий акцент потрібно зробити на змісті і характері моральних 

проблем в організації, а також на шляхах їхнього вирішення. Зокрема необхідно 



зосередитися на з‘ясуванні ролі етичних принципів в організації з боку 

робітників усіх рівнів не лише при встановленні особистих стосунків, а й при 

вибудовуванні системи відносин між структурними підрозділами організації.  

�Контрольні питання 

1. Наведіть сутнісні ознаки корпоративної етики і корпоративної 

культури. 

2. Назвіть типи корпоративних культур і коротко охарактеризуйте 

кожний. 

3. Як відрізняються етичні стандарти на робочому місці від 

загальноприйнятих етичних стандартів? 

4. У чому полягає складність вирішення етичних проблем на роботі? 

5. Які заходи використовуються організаціями для підвищення етичного 

рівня керівництва і співробітників? 

���� Рекомендована література: 

Основна: 

Горбатов А. В.  Деловая этика : [Часть книги : Этика и культура 

компании. Типология корпоративных культур] / А. В. Горбатов, О. В. Елескина 

// Деловая этика. – Кемерово, 2007. – С. 67-74. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008420.pdf 

Ермолаева С. Г.  Этика деловых отношений : [Тема 17 Корпоративная 

культура и корпоративная этика. Типы корпоративных культур] 

/ С. Г. Ермолаева. – ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – С. 54-55. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008425.pdf. 

Ермолаева, С. Г.  Этика деловых отношений : [Тема 11 Основные 

проблемы этики деловых отношений: пять категорий] / С. Г. Ермолаева. – ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – С. 34-38. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008426.pdf 

Коробкова С. Н.  Этика делового общения : [Лекция 2. Корпоративная этика] 

/ С. Н. Коробкова // Этика делового общения. – СПб., 2001. – С. 11-18. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008430.pdf. 

Петрунин Ю. Ю.  Этика бизнеса : [Часть книги : Корпоративная культура 

и корпоративная этика. Лекция 6 Типология корпоративных культур] : учеб. 

пособие / Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов. – М. : Дело, 2000. – C. 123-140. – 

(Наука управления). – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008432.pdf. 

Петрунин Ю. Ю. Этика бизнеса : [Часть книги : Проблемы микроэтики. 

Лекция 7 Роль менеджеров в организации] : учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин, 

В. К. Борисов. – М. : Дело, 2000. – C. 138-149. – (Наука управления). – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008434.pdf 

Джордж Р. Т.  Деловая этика : [Часть книги : Миф об аморальности 

бизнеса] / Ричард Т. Джордж. – М. : ИД "РИПОЛ КЛАССИК", "ПРОГРЕСС", 

2003. – [7 с.]. – http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008435.pdf. 

Уткин Э. А.  Этика бизнеса : [Часть книги : Этика и культура компании] 

/ Э. А. Уткин. – М. : Изд-во Зерцало, 2004. – С. 58-82. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008447.pdf 

Додаткова  



Дедюлина М. А.  Прикладная этика : [Тема №9. Компьютерная этика] : 

учебное пособие / М. А. Дедюлина, Е. В. Папченко. – Таганрог : Изд-во 

Технологического института ЮФУ, 2007. – C. 86-100. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008421.pdf 

Дедюлина М. А.  Прикладная этика : [Тема №8. Корпоративная этика] : 

учебное пособие / М. А. Дедюлина, Е. В. Папченко. – Таганрог : Изд-во 

Технологического института ЮФУ, 2007. – C. 80-85. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008422.pdf. 

Дульзон А. А.  Прикладная этика : [8.6. Моральные проблемы во внутренней 

среде предприятия] : учебное пособие / А. А. Дульзон, О. М. Васильева. – 

Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – C. 202-211. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008423.pdf. 

Шавкун І. Г. Командний менеджмент: аксіологічний вимір / І. Г. Шавкун 

// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник 

наукових праць. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 42. – С. 223-231. – 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008445.pdf. 

 

Тема 6. Адміністративна (службова) етика. 

План. 

1. Особливості адміністративної етики 

2. Стилі керівництва: основні та проміжні. 

3. Моральний кодекс керівника 

� Основні поняття: 
адміністративна (службова) етика, авторитарний стиль керівництва, 

ліберальний стиль керівництва, анархічний стиль керівництва, етика 

нейтралітету, моральний кодекс керівника 

Методичні рекомендації 

При підготовці до практичного заняття необхідно виходити з того, що 

адміністративна, або службова, етика – це правила і принципи етичної 

поведінки керівника або осіб, що беруть участь в управлінні.  

Важливо уяснити, що реальна влада керівника має два основних джерела: 

державно-правовий статус і завойований суспільний авторитет, що можуть 

знаходитися в різних співвідношеннях.   

Розуміючи, що стиль керівництва визначається здатністю керівника 

фірми або її підрозділу організувати роботу певним чином, необхідно 

охарактеризувати за змістом і типовими проявами три основні стилі 

керівництва (авторитарний, ліберальний і анархічний) та проміжні, що 

поєднують у собі авторитарний і демократичний стилі (експлуататорсько-

авторитарний метод, доброзичливо-авторитарний метод, консультативно-

демократичний метод, груповий метод). При цьому слід звернути увагу на 

такий важливий чинник, як встановлення партнерських відносин керівника з 

підлеглими, а також на чинник, що призводять до розвитку патерналізму.  

Розглядаючи питання щодо сутності морального кодексу керівника, слід 

розкрити зміст етичних принципів, що виступають засадовими для цього 

корпоративного документа: етично-політичні; етично-ділові; етично-

психологічні. 

 



� Контрольні питання 

1. Як співвідносяться адміністративна етика і етика бізнесу? 

2. Розкрийте основні проблеми адміністративної етики. 

3. Охарактеризуйте основні стилі керівництва. 
4. Назвіть основні положення морального кодексу керівника 

���� Рекомендована література: 

Основна  

Петрунин Ю. Ю. Этика бизнеса : [Лекция 10 Соотношение этики бизнеса 

и административной этики] : учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов. – 

М. : Дело, 2000. – C. 208-215. – (Наука управления). – 
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Тема 7. Вплив національних і релігійних особливостей середовища на 

становлення морально-етичних моделей господарювання. 

План 



1.Західно-християнська модель господарювання: етика як основа 

економіки. Етична легітимізація підприємництва. Духовні настанови на 

розбудову виробництва. Католицизм і господарська культура. Світогляд і 

господарська етика католицизму. 

2. Морально-етична модель господарювання цивілізацій Сходу. 

Традиційна індійська господарська культура: буддійського регіону: основні 

буддійські цінності і норми. Господарська культура конфуціанського Китаю: 

основні цінності і норми ділової культури. «Японське диво». Господарська 

етика ісламу і іудаїзму.  

3. Морально-етична модель господарювання в Україні. Господарська 

культура і духовний ідеал у православ'ї.  

4. Вплив національних і релігійних особливостей середовища 

господарювання на модель управління. Відносини «постачальник-споживач». 

Трудові відносини. Ставлення до розподілу прибутку і доходів. Ставлення до 

власності. 

���� Основні поняття: 

етики християнства, протестантська етика, католицизм, конфуціанська 

господарська етика, індо-буддійська модель трудової етики, мусульманська 

етична доктрина господарювання, трудова етика іудаїзму, морально-етична 

модель господарювання в Україні 

Методичні рекомендації 

Готуючись до практичного заняття, необхідно уяснити основні 

особливості господарської етики християнства, її значення в становленні 

західної економіки. Для цього важливо відслідкувати, як біблейські настанови 

щодо праці і власності, підприємництва і багатства інтерпретувалися у вигляді 

християнських економічних цінностей у католицизмі та протестантизмі. 

Особливої уваги заслуговує протестантська концепція спасіння як основа 

«капіталістичного духу», згідно якої господарська активність виступає 

релігійним обов’язком, а головною цінністю вважається професіоналізм. 

Висвітлюючи основні положення конфуціанської господарської етики, 

слід розкрити світоглядні засади далекосхідного типу господарювання, 

зокрема, уявлення про єдність людини і природи, що зумовило прояв 

естетичної домінанти сприйняття у виробничій сфері.  

Говорячи про індо-буддійську модель трудової етики, необхідно взяти до 

уваги, що сенс господарювання вбачається у підтримці кола космолюдського 

життя, а головними ідеалами виступають визволення від оков матеріального 

існування, консерватизм; чесність і безкорисливість. Полюси індо-буддійської 

ділової етики: крайнощі аскетизму і витончений гедонізм. 

Розкриваючи сутність мусульманської етичної доктрини, необхідно 

проаналізувати зміст «трьох стовпів» ісламської трудової етики, якими 

виступають: очищувальна милостиня; заборона лихварського відсотка; 

особлива система спадкоємства. Доцільно розкрити протиріччя у споживчій 

орієнтації в ісламській культурі: ідеал непримхливості і гедонізм; засудження 

прагнення до наживи і майстерність приховання доходів; уявлення про 

справедливий розподіл багатства і реальність. Образ праці як страждання і 

терпіння. 



При висвітленні особливостей трудової етики іудаїзму, необхідно 

виходити з того, що згідно іудаїстських уявлень праця, творчість, діяльність 

кожної людини є частинкою діяльності всього людства, яке прагне гармонії між 

душею і тілом. У зв’язку з цим вважається доцільним наголосити на характерне 

для соціальної етики іудаїзму уявлення про професійний обов’язок.  

Аналіз морально-етичної моделі господарювання в Україні передбачає 

визначення ролі праці і професіоналізму у православній свідомості, з‘ясування 

того, як практицизм відбивається крізь призму православної етики.  

���� Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте ставлення протестантської етики до багатства і 

успіху.  

2. В чому проявляється «японське економічне диво»? 

3. Яке місце відводиться матеріальному багатству в ієрархії традиційних 

цінностей з огляду на споживчі орієнтації конфуціанської етики?  

4. Поясніть, у чому полягає общинно-корпоративний дух індо-

буддійської моделі господарювання? 

5. В чому полягають труднощі затвердження ринкової економіки на 

мусульманському Сході?  

6. Чому у мусульманській етичній доктрині переважає пріоритет 

кооперованого (партнерського) бізнесу? 

7. Як мирський і чернечий ідеали в православ'ї вплинули на морально-

етичну модель господарювання в Україні?  

8. Визначте ставлення до модернізації і техніко-економічного прогресу в 

кожній із розглянутих морально-етичних моделей господарювання. 
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Тема 8.  Взаємозв‘язок етики бізнесу і ділового етикету 

План  

1. Етика бізнесу та етикет: загальне та відмінне. 

2. Правила поведінки з точки зору етики бізнесу і ділового етикету. 

3. Основні елементи ділового етикету: вітання; представлення; звернення; 

субординація; візитні картки; ділові подарунки і сувеніри; етикет у культурі 

зовнішності: одяг для чоловіків; одяг для жінок; аксесуари; салоновий одяг 

4 Мовний етикет. Поняття мовного етикету. Уміння слухати як частина 

ділового етикету. Особливості дистантного спілкування. Ділове листування. 

5 Імідж ділової людини. Модель поведінки. Тактика спілкування. 

���� Основні поняття: 
етика бізнесу, діловий етикет, елементи ділового етикету, мовний етикет, імідж 

ділової людини 

Методичні рекомендації 

При підготовці до практичного заняття необхідно уяснити найважливіші 

положення, на яких повинна ґрунтуватися сучасна ділова етика: створення 

матеріальних цінностей в усьому різноманітті форм розглядається як спочатку 

важливий процес; прибуток і інші прибутки розглядаються як результат 

досягнення різних суспільнозначущих цілей; пріоритет при розв‘язанні 

проблем, що виникають у діловому світі, повинен віддаватися інтересам 

міжособових стосунків, а не виробництву продукції. 



Наступним кроком слід вважати необхідність розуміння того, що 

дотримання ділової етики є одним із головних критеріїв оцінки 

професіоналізму як окремого співробітника, так і організації в цілому. 

Говорячи про взаємозв‘язок етики бізнесу та ділового етикету, важливо 

звернути увагу на наступну тезу: етика бізнесу ґрунтується на діловому етикеті, 

тобто загальних правилах поведінки, вироблених людьми в процесі спільної 

життєдіяльності. Тому знання ділового етикету є основою підприємницького 

успіху. Впродовж підготовки до заняття необхідно також визначити зміст та 

вимоги до основних елементів ділового етикету. 

Слід також звернути увагу на те, що успішна діяльність фірми, її імідж 

певною мірою залежать від того, наскільки правильною мовою розмовляють її 

керівники і службовці, наскільки грамотно і літературно вони листуються. З 

урахуванням того, що менеджер знаходиться в постійному спілкуванні: в 

безпосередньому діалозі (з підлеглими, керівником, колегами по службі, 

відвідувачами офісу, клієнтами) і опосередкованому (телефон, електронна 

пошта тощо), доцільно розкрити, що передбачає дотримання правил мовного 

етикету. 

Нарешті, питання щодо іміджу ділової людини передбачає окреслення 

основних характеристик цього поняття та складових моделі поведінки.  

�Контрольні питання 

1. Коли і чому виник етикет? 

2. Які функції виконує діловий етикет? 

3. Які види ділового етикету Ви знаєте? 

4. Обґрунтуйте значущість ділового етикету в сучасному бізнесі. 

5. Дайте визначення поняття «ділове спілкування». 

6. Назвіть загальні етичні принципи ділового спілкування. 

7. Окреслите сучасні погляди на місце етикету в діловому спілкуванні. 

8. Назвіть шість заповідей етики в діловій кар'єрі. 

9. Охарактеризуйте морально-етичний портрет сучасного ідеального 

підприємця. 
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