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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мораль як форма 

індивідуальної та суспільної свідомості, загальні закономірності їх буття. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: предмет та зміст навчальної дисципліни 

«Етика та естетика» тісно пов’язані з такими дисциплінами, як: «Філософія», 

«Університетська освіта», «Історія української культури», що вивчалися раніше. 

Оскільки в ході вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти можуть 

зіткнутися з необхідністю звертання до іншомовних джерел інформації, є 

присутнім певний взаємозв'язок з дисципліною «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)».  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Етика та естетика»: 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями розвитку етичної та 

естетичної думки, основними категоріями науки, формування у майбутніх 

фахівців (бакалаврів) необхідної теоретичної основи для свідомого ставлення до 

своєї майбутньої професійної діяльності, набуття і вдосконалення 

індивідуальної культури, системи цінностей, оцінок, смаків та ідеалів. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни «Етика та естетика»: 

прищеплення навичок та вмінь здобувачам вищої освіти, необхідних для 

успішної професійної діяльності, творчої самореалізації у громадському та 

культурному житті, сприяння самовдосконалення та вихованню моральної 

свідомості. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійних програм у здобувачів вищої 

освіти мають бути сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, застосування методів наукового 

пізнання.  

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати 

нові ідеї.  

ЗК 3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, брати участь у 

розробці проектів, мотивувати людей рухатися до мети, бути наполегливим у 

досягненні поставлених завдань і взятих обов’язків, діяти соціально 

відповідально і свідомо.  

1.4. Програмні результати навчання: 



ПРН 6. Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, 

брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою 

інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість виконуваних 

робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому 

середовищі. 

ПРН 16. Ідентифікувати, обговорювати та бути учасником ділових 

міжнародних організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку 

щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега, макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1. Предмет і завдання етики. Мораль як соціальний феномен . 
Етика як філософська наука про мораль. Об’єкт і предмет етики. 

Взаємозв'язок етики з іншими науками, що вивчають мораль. Основні 

завдання етики у сучасних умовах. Мораль як соціальний феномен: мораль і 

проблема її соціальної детермінації (взаємозв'язків). Первісні форми 

регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та 

інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Політика і етика.  

Тема 2. Головні етапи історичного розвитку етичної думки.  
Етичні ідеї Стародавнього світу. Етична думка Середньовіччя та 

Відродження. Етичні вчення Нового часу. Західна етична думка XX століття. 

Історія етичної думки в Україні. Походження та історичні типи моралі.  

Тема 3. Поняття, структура і характеристика моральної свідомості  

Місце моральної свідомості в системі моралі. Структура моральної 

свідомості. Моральні норми і принципи. Моральні мотиви й ціннісні 

орієнтації. Добро і зло як провідні поняття моральної свідомості й категорії 

етики: обов'язок, відповідальність, справедливість, сенс життя і щастя, 

совість, гідність і честь. 

Тема 4. Моральні виміри спілкування. 

Етика спілкування: загальний огляд проблеми. Різноманіття передумов 

і вимірів людського спілкування: моральний аспект. Сутність спілкування. 

Основні типи, принципи та суперечності спілкування. Моральна культура 

спілкування, її зміст і вияви. Моральні виміри спілкування: толерантність, 

повага, співчуття, милосердя, любов. Етикет ділових (службових) взаємин. 

Колективне обговорення ділових проблем. 

Тема 5. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика.  

Біоетика. Професійна етика. 

Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика. 

Національний фактор в історії моральності. Національне і загальнолюдське. 



Шлюб, сім’я у формуванні моральної культури особистості. Специфіка 

християнських етичних принципів. Проблема морального змісту 

нетрадиційних релігійних напрямків. Моральні основи шлюбно-сімейних 

стосунків. Професійна етика. 

Тема 6. Визначення та сутність поняття «естетика». Основні 

категорії естетики.  
Основні естетичні категорії. Значення поняття «естетика». Становлення 

перших естетичних уявлень. Ставлення до дійсності і художня діяльність 

людини. Предмет естетики. Естетика як самостійна наука. Категорії естетики: 

прекрасне та повторне, трагічне та комічне, піднесене та низьке. 
Тема 7. Специфіка і структура естетичної свідомості. 
Специфіка естетичної свідомості. Два рівні функціонування естетичної 

свідомості. Естетичні почуття, смак та ідеал. Функції естетичного ідеалу.  

Тема 8. Мистецтво як естетичне явище. Мистецтво XX ст. в 

контексті європейської естетики. 

Історичні закономірності розвитку мистецтва. Предмет мистецтва, 

художній образ, зміст і форма. Стиль і художній метод. Функції мистецтва.  

Види мистецтва. Естетична специфіка літератури. Мистецтво XX 

століття в контексті Європейської естетики. Формально-технічні пошуки в 

європейському мистецтві XX століття: футуризм, кубізм. Абстракціонізм, 

Експресіонізм, сюрреалізм та їх філософське обґрунтування. 
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