
ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ЗВО СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Менеджмент». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості функціонування моралі 

та  мудре ставлення до мистецтва. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни загальної підготовки 

вибіркового циклу базується на знаннях, отриманих при вивченні навчальної дисципліни 

«Філософія»., тісн пов’язана з навчальним дисциплінами «Менеджмент», «Психологія», 

«Соціологія», а також є базою для вивчення навчальних дисциплін «Управління змінами», 

«Управління персоналом», «Мотиваційний менеджмент», «Менеджмент-консалтинг», 

«Етика ділового спілкування», «Конфліктологія», «Креативний менеджмент», «Публічне 

управління», «Самоменеджмент». 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є навчити студентів сприймати 

світ як свій рідний дім, любити Бога та ближнього, розуміти та цінити прекрасне. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є з’ясувати структуру етики; 

навчитися оцінювати дійсність з позицій добра і зла; дізнатися про духовні пріоритети 

формування та розвитку родини; навчитися аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи 

типи людей, рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особливості, що проявляються 

під час ділового спілкування; пройти тренінги, пов’язані із запобіганням ризикованої 

поведінки молоді,  програму «Цінуй життя». 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 

освіти мають бути сформовані наступні елементи компетентності: 

знання: об'єкта і  предмета етики та естетики; основних етичних чеснот; десять 

Божих заповідей; християнських принципів створення щасливої родини; слушного змісту 

поняття «любов»; сучасних гендерних проблеми; методології мистецтва. 

вміння: орієнтуватися в основних світових етичних школах і концепціях; 

проводити етичний аналіз сучасних глобальних проблем; чітко розрізняти у житі етичні 

категорії – добро та зло; слідкувати за своєю мовою; розкрити свій творчий потенціал; 

складати сінквейн; робити вирізанки; цінити прекрасне. 

способи мислення: 

- формування суджень – форми відображення об’єктивної дійсності, яка полягає у 

ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей або відносин у сфері 

технологічних процесів; 

- пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб 

з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері технологічних процесів, доведення її або 

заперечення; 

- створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень в області 

технологічних процесів; 

- генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах системи 

технологій в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх істотних ознак. 

професійні, світоглядні і громадянські якості: 

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових 

питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (монографії, 

навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет; 

- здатність ефективно організувати свій робочий час; 

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; 

- здатність до постійного удосконалення емоційних здібностей як інструменту 

розвитку у майбутніх фахівців навичок управління на індивідуальному, міжособистісному 

та груповому рівнях; 



- здатність застосовувати знання правил раціонального використання робочого 

часу, прийомів та методів роботи керівника для виконання управлінських функцій 

(постановки цілей, планування, прийняття рішень, реалізації та організації особистої 

діяльності, контролю); 

- володіння прийомами і методами поставлення особистих і професійних цілей; 

- здатність раціонально планувати свій робочий час з метою ефективного його 

використання; 

- володіння прийомами та методами прийняття рішень; 

- уміння організувати професійну діяльність, спрямовану на реалізацію 

поставлених цілей; 

- здатність здійснювати контроль за реалізацією поставлених цілей; 

- володіння прийомами і методами ефективних комунікацій та  інформаційного 

забезпечення діяльності керівника; 

- уміння організувати робоче місце та оптимальні умови праці; 

- громадянська відповідальність, почуття обов’язку,  

морально-етичні цінності : уважність, чуйність, чемне ставлення до людей, 

інтелігентність; здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; здатність до 

постійного удосконалення емоційних здібностей як інструменту розвитку у майбутніх 

фахівців навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Етика як наука 

Поняття етики, її походження, визначення предмету. Етичні чесноти за 

Арістотелем. Визначення етики за П. Гольбахом, І. Кантом, Ф. Ніцше, М. Бердяєвим, М. 

Хайдегером, 

Л. Шестовим, В. Малаховим. Основні завдання етики. Емпірична етика. Філософські 

проблеми моралі. Нормативна етика. Педагогічна етика. Професійна етика. Історія етичної 

думки. Етикет. Зв’язок етики з онтологією, гносеологією, праксеологією, аксіологією. 

Суб’єкти моральної регуляції в політичній сфері. Етика і соціологія. Етика і психологія. 

Етика та естетика. Етичні вчення Стародавнього Сходу. Етичні теорії Античного світу. 

Релігійно-етичні вчення доби Середньовіччя. Гуманістична етика Відродження. Етичні 

парадигми Нового часу. 

 

Тема 2. Етичні проблеми сучасного суспільства 

Глобальні проблеми сучасності. Фінансовий стрес. Безробіття. Іміграція. Витрати 

коштів на турботу про здоров’я. Брак часу. Хімічні залежності: алкоголь, наркотики, 

паління. Статеві залежності: порнографія, ON-LINE-SEX, педофілія. Статеві проблеми: 

гомосексуалізм, багато партнерство (блуд), сексуальне насильство, дошлюбний секс, брак 

фізичної інтимності у шлюбі. Хвороби: ВІЛ-СНІД, туберкульоз, депресія, серцево-судинні 

захворювання. Ураження: лихослів’я, тілесне ураження жінок і дітей, суїцид. Моральні 

проблеми: консенсуальне співжиття, аборти, штучне запліднення, сурогатні матері, 

ефтаназія, безпліддя, діти-сироти, торгівля людьми, розлучення. 

 

Тема 3. Добро і зло 

Мораль є предметом вивчення етики. Визначення моралі. Мораль і моральність. 

Форми існування моралі: особистісні моральні якості та сукупність норм суспільної 

поведінки і оціночних уявлень. Основні функції моралі. Особливості моральної регуляції. 

Релігійно-ідеалістична інтерпретація добра. Утилітарно-натуралістична інтерпретація 

добра. Добро – це благо. Десять Божих заповідей. Походження і сутність зла. Гріх – це зло 



проти Бога і людини. Гордість – визначальна риса Люцифера. Непослух в Едемском саду. 

Концепції зла. 

 

Тема 4. Основи біоетики 

Духовні основи збереження життя людини. Анатомія внутрішньоутробного 

розвитку. Види абортів. Наслідки абортів. Сучасні демографічні проблеми. Можливості 

планування сім’ї. Основні аспекти  застосування репродуктивних технологій: штучне 

запліднення, штучна інсемінація, сурогатне материнство. Моральне ставлення до 

зовнішнього світу. Телегонія. Ювінальна юстиція. Сучасні гендерні проблеми.  

 

Тема 5. Розуміння любові 

Любов- епітумія. Любов- ерос. Любов – сторге. Любов – філіа. Одвічна любов Бога 

– агапе. Шлюб – це найкраща ідея. Проблема вибору партнера.  Загальні гендерні 

проблеми. Визначення любові. Різниця між закоханістю та коханням. Природа любові. 

П’ять мов кохання:  слова заохочення, час, подарунки, допомога і дотик. 

 

Тема 6. Естетика як наука 

Предмет естетики. Калокагатія. Розвиток естетики протягом існування людства. 

Творчий потенціал людини. Стадії творчого процесу. Природа в естетичній діяльності. 

Естетичне почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетичні погляди та теорії. 

Категорії «гармонія» і «міра».  Категорії «прекрасне» і «потворне». Категорії «трагічне» і 

«комічне». Категорії «піднесене», «героїчне», «низьке». 

 

Тема 7. Мистецтво в історичному розвитку людства 

Методологічні основи мистецтва. Відображувальна сутність мистецтва. 

Художність як естетична категорія. Зміст і форма у мистецтві. Генезис і природа 

художнього образу. Поняття безпосередності та присутності. Принцип антиномічності. 

Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія. Історична динаміка функцій 

мистецтва. Мистецтво Стародавнього світу. Мистецтво Середньовіччя. Мистецтво 

Відродження. Мистецтво епохи бароко. Мистецтво Нового часу. 
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