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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення системи знань про професійну і корпоративну етику
в контексті прикладного повороту теорії моралі та з урахуванням соціальнонормативної конкретизації моралі в ряді сучасних практик, з’ясування специфіки
методів етико-прикладних досліджень та етичних суджень й уміння їх використовувати
у вирішенні конкретних аналітичних і дослідницьких завдань щодо моральних колізій
за професійним спрямуванням.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати усталені концепції та теорії
в галузі філософії релігії і релігійної філософії з огляду на сучасні тенденції та
перспективи їх розвитку; актуальні проблеми в сучасних дослідженнях в галузі історії
релігії; описові і порівняльно-класифікаційні установки; актуальні проблеми
функціонування релігій в новому міждисциплінарному просторі з використанням
новітніх методів та підходів; закономірності утворення сучасних синкретичних і
нетрадиційних релігійних рухів, формування релігійної ідентичності в сучасному світі.
2. Вміти обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо різноманітних концепцій
релігійної філософії та філософії релігії; самостійно ставити конкретні цілі і завдання
наукових досліджень та реалізовувати їх за окремими напрямами релігієзнавства за
допомогою обраних теоретичних підходів та методів, засвоюваних при вивченні
дисциплін напряму філософії релігії та релігійної філософії; застосовувати одержані
знання при вирішенні професійних завдань, при дослідженні релігійних проблем;
застосовувати висновки сучасних релігієзнавчих досліджень для здійснення експертизи
конкретних соціально-політичних проблем у різних галузях науки та застосовувати
одержані знання при вирішенні професійних завдань, сприяти діалогу та
співробітництву між невіруючими і віруючими різних конфесій як засобу досягнення
консенсусу, громадянської злагоди в суспільстві.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних,
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових
інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Професійна та корпоративна етика»
належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІІ семестрі магістратури.
Навчальна дисципліна спрямована на формування освіченого фахівця, етично
компетентного і морально орієнтованого на сумлінне, свідоме й етично виважене
виконання професійної діяльності. Визначається предметне поле прикладної,
професійної і корпоративної етик, їх місце в структурі етичного знання, особливості
етичної регуляції професійної діяльності, етичні виміри професіоналізму. Прояснюється
місія і структура етичної інфраструктури як інструменту управління цінностями у
професійній і корпоративній діяльності, моделі та функції етичних підрозділів та
етичних документів, зокрема етичного кодексу, етичний моніторинг та етичний аудит
як контроль етичної діяльності. З’ясовуються основи корпоративної культури та
моральні стандарти діяльності організації. Послідовно розглядаються особливості
соціально-нормативних конкретизацій моралі в ряді соціальних практик. Зокрема
визначаються основи педагогічної етики, її структура та предметне поле, приділяється
увага університетській етиці, ціннісній динаміці університетського життя в культурноісторичній динаміці, місії університету в сучасній соціокультурній практиці.
З’ясовуються ціннісні засади наукової діяльності в соціокультурній діяльності, цінніснонормативні засади діяльності вченого, етичні виміри співвідношення етики і технології,
а також особливості соціальної відповідальності в науці. Висвітлюються морально-

етичні колізії предметного поля біоетики, принципи біоетики та їх інституційне
забезпечення, конкретні біомедичні проблеми етичного характеру. Розглядаються
етапи формування екоетики та принципи етичного ставлення до природи. Особлива
увага приділяється вивченню інституціалізації екоетики та особливостям її
функціонування у громадянському суспільстві та міжнародній політиці.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісне розуміння кола проблематики
професійної та корпоративної етики як актуальних галузей знання та практики,
специфіки методів етико-прикладних досліджень та етичних суджень й уміння їх
використовувати у вирішенні конкретних аналітичних і дослідницьких завдань щодо
моральних колізій в сучасних практиках.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
семінар, Усна доповідь,
критерії
розрізнення прикладної, Лекція,
1.1 професійної та корпоративної самостійна робота
письмова
контрольна
етики

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
2

робота

1
семінар, Усна доповідь,
визначення
предмету та завдань Лекція,
самостійна
робота
письмова
прикладної етики

2

1
семінар,
визначення
предмету і завдань Лекція,
самостійна
робота
професійної етики

2

1.3

1.4

1
семінар,
визначення
предмету та завдань Лекція,
самостійна робота
корпоративної етики

1.2

1.5

1
семінар,
змістовне
наповнення понять Лекція,
самостійна
робота
«суб’єкт морального обов’язку» та
«індивід як працівник»

1.6

1
семінари,
принципи
морально- Лекції,
самостійна
робота
нормативного
забезпечення
різноманітних професійних сфер.

1.7

1
семінари,
методи
та механізми розв’язання Лекції,
самостійна
робота
основних
моральних
дилем
сучасних практик

1.8

1
семінари,
шляхи
подолання розриву між Лекції,
самостійна
робота
загальними
моральними
принципами
та
вимогами
корпоративної етики

контрольна
робота
Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота
Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота
Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
есе з теми за
вибором,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
есе з теми за
вибором,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
есе з теми за
вибором,
письмова

2

2

2

2

2

1.9

1
місію
етичних
кодексів
у
професійній і
корпоративній
діяльності

1
природу
та функції міжнародних
1.10 стандартів
соціальної

відповідальності
1
специфіку
1.11 корпоративної

контрольна
робота
Лекції,
семінари, Усні доповіді,
самостійна робота
есе з теми за
вибором,
письмова
контрольна
робота
Лекції,
семінари, Усні доповіді,
самостійна робота
письмова
контрольна
робота
Лекції,
семінари, Усні доповіді,
самостійна робота
письмова
контрольна
робота

впровадження
соціальної
відповідальності в світовому та
українському соціокультурному
контекстах
1
семінари, Усні доповіді,
основні
принципи й норми етики Лекції,
1.12 науковця, викладача вищої школи самостійна робота
письмова

контрольна
робота
1
семінари, Усні доповіді,
основні
моральні принципи та Лекції,
1.13 дилеми біоетики
самостійна робота
письмова
контрольна
робота
1
самостійна Усні доповіді,
принципи
етичного ставлення до Лекції,
1.14 природи
робота
письмова
контрольна
робота
Вміти:
2
Семінари,
Усні доповіді,
демонструвати
знання
2.1 спеціалізованої
самостійна
робота
письмова
літератури із
контрольна
професійної
і
корпоративної
робота
2.2

етики
2
Семінари,
вести
фахово етичну полеміку
самостійна
робота
щодо
актуальних
питань
соціальної моральної практики

2.3

2
Семінари,
розуміти
етичну проблематику
самостійна
робота
професійної
і
корпоративної
діяльності у галузі культури

2.4

2
Семінари,
кваліфіковано
виявляти моральні
Самостійна
робота
конфлікти в конкретних ситуаціях
професійної діяльності

2.5

1
Семінари,
аргументовано
вибирати рішення
Самостійна
робота
щодо
відкритих
дилемних
моральних проблем

Усні доповіді,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
есе з теми за
вибором,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
есе з теми за
вибором,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором,
письмова
контрольна
робота

2

2

2

2

2

2

5

7

3

7

3

2.6

2
Семінари,
давати
експертну оцінку мотивів,
самостійна
робота
норм,
ціннісних
орієнтирів
професійної та корпоративної
поведінки та діяльності

2.7

2
вирішувати
проблемні питання зі Самостійна робота
сфери педагогічної етики

2.8

2
Семінар,
вирішувати
етичні проблеми і
самостійна
робота
дилеми університетського життя

2.9

2
Семінар,
вирішувати
етичні проблеми і
самостійна
робота
дилеми наукової діяльності

2
Семінари,
застосовувати
основний
2.10 понятійно-категоріальний апарат самостійна робота

дисципліни при аналізі явищ і
ситуацій у конкретних соціальних
практиках
2
Семінари,
застосовувати
етичну
2.11 аргументацію
самостійна
робота
при вирішенні
дилемних питань у соціальних
практиках
1
Семінари,
логічно
і правильно міркувати,
2.12 критично мислити, грамотно і самостійна робота

переконливо будувати власну
аргументацію на основі базових
знань про теорії та прийоми
аргументації

Діяти
1
у професійній діяльності на
Семінари,
2.13 основі етичних міркувань
самостійна робота

3.1

3.2

комунікація:
Семінари,
3
демонструвати
здатність
до
самостійна
робота
вільної
комунікації
мовою
навчання;

Семінари,
3
використовувати
знання
самостійна
робота
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання
новітньої
етичної
літератури в підготовці до
семінарських занять та написання
есе з дисципліни;

Усні доповіді,
есе з теми за
вибором,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
письмова
контрольна
робота

3

Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором,
письмова
контрольна
робота

2

Усні доповіді,
дискусії

2

Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором

2

2

2

2

4

4

2

4.5

2
презентувати
результати
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів.
2
брати
участь у фахових дискусіях в
процесі аудиторної роботи
3
вести
полеміку щодо проблем
професійної
і
корпоративної
етики на основі володіння
понятійно-категоріальним
апаратом теорії моралі
3
спілкуватися
з представниками
інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших
галузей знань/ видів економічної
діяльності)
3
Цінувати
і
поважати
різноманітність
та
мультикультурність
автономність
та
відповідальність:
4
самостійно
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
з
дисципліни,
вільно
володіти
методами обробки, аналізу та
синтезу наукової інформації
4
приймати
самостійні рішення
морального
вибору
щодо
дилемних ситуацій в соціальних
практиках
4
нести
відповідальність
за
об’єктивність етичних оцінок і
моральних суджень в аудиторній
полеміці та при підготовці есе з
дисципліни
4
демонструвати
можливості до
подальшого навчання з високим
рівнем автономності
4
оцінювати
та
забезпечувати
якість виконуваних робіт

4.6

Самостійна
4
усвідомлювати
рівні можливості
робота
та гендерні проблеми

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

Семінари

Дискусії

2

Лекції,
семінари
Семінари

Дискусії

2

Дискусії

2

Самостійна

Дискусії

2

Самостійна

Дискусії

2

Самостійна

Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором

2

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором

2

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором

2

Самостійна

Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором

2

Самостійна

Усні доповіді,
есе з теми за
вибором
Усні доповіді,
дискусії, есе з
теми за вибором

2

робота

робота

робота

робота

робота

2

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.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 розгляду професійної та корпоративної етики в
контексті прикладного повороту в теорії моралі (місце прикладної та професійної етики
в структурі етичного знання, сутність професійної етики, етична інфраструктура,
корпоративна етика та корпоративна соціальна відповідальність)
Друга частина курсу сфокусована на соціально-нормативних конкретизаціях моралі в
сучасних практиках (педагогічна етика, університетська етика, етика науки,
інформаційна етика, біоетика, екологічна етика).
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 – 1.14), що складає 28% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.13);
(комунікація 3.1-3.7); (автономність та відповідальність 4.1-4.6), що складає 72%
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:
5 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
4 бали - доповнення конструктивно доповнює обговорення теми, з певними
неточностями чи без значної змістовності, ґрунтовності
3 бали – доповнення змістовне
2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
1 бал – формальна участь в обговоренні, суттєві неточності у викладенні
аргументації

3. Есе на тему за вибором:
10-9 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
8-7 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
6-5 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
4-0 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
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
Усна відповідь1
Протягом семестру
Доповнення, участь Протягом семестру
в дискусіях

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
«3» х 7 = 21
«7» х 5 = 35
«1» х 1 = 1
«5» х 5 = 25

Есе на
вибором

тему

за Невеликий за обсягом (до 10 «6» х 1 = 6
тис. знаків) твір аналітичного
характеру
довільної
композиції, в якому автор
самостійно інтерпретує явище
або
заявлену
проблему,
висловлюючи власну точку
зору січень-лютий

Підсумкова
контрольна робота

«12» х 1 = 12

«10» х 1 = 10

«20» х 1 = 20

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
1

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:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
36
80

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік
24
20

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Частина 1. Професійна та корпоративна етика
в контексті прикладного повороту в теорії моралі
Тема 1. Прикладна та професійна етика в структурі
2
етичного знання
Тема 2. Професійна етика
4
Тема 3. Етична інфраструктура
2
Тема 4. Корпоративна етика та корпоративна
2
соціальна відповідальність

Самостійна
робота

1

6

1
1

7
6

1

6

Частина 2. Соціально-нормативна конкретизація моралі в сучасних практиках
Тема 5. Основи педагогічної етики
2
Тема 6. Університетська етика
2
2
Тема 7. Етика науки
2
2
Тема 8. Інформаційна етика
4
2
Тема 9. Біоетика
4
Тема 10. Екологічна етика
2
Есе на тему з дисципліни за вибором студента
Підсумкова контрольна робота
2
ВСЬОГО

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 28 год.
Семінари
– 10 год.
Самостійна робота – 80 год.
Консультації
– 2 год.

28

10

14
2
2
3
3
3
3
80
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