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ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності та примножувати
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 технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя. ЗК4. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях. ЗК5. Знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної діяльності. ЗК13. Цінування та
повага різноманітності та мультикультурності. ЗК15. Здатність
діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. СК13.
Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
суспільства,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні. ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства, використовувати різні
види та форми рухової активності для ведення здорового способу
життя. ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та
обґрунтування управлінських рішень. ПРН12. Оцінювати правові,
соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально
та громадське свідомо на основі етичних міркувань (мотивів),
повагу до різноманітності та між культурності.
«Філософія», «Політична економія», «Статистика»
Всього -150 годин, лекції -32 години, практичні заняття – 16
годин.
Тема 1. Етика бізнесу: предмет і специфіка
Тема 2. Проблеми етики бізнесу.
Тема 3. Принципи етики бізнесу.
Тема 4. Корпоративна етика.

Тема 5. Адміністративна етика.
Тема 6. Конфлікти в бізнесі та засоби їхнього подолання.
Тема 7. Соціокультурна специфіка етики бізнесу.
Тема 8. Етика менеджменту.
Тема 9. Етика ділового спілкування.
Тема 10. Вплив національних і релігійних особливостей.
середовища на становлення морально-етичних моделей
господарювання.
Тема 11. Взаємозв‘язок етики бізнесу і ділового етикету.
Тема 12. Етика рекламної діяльності.
Тема 13. Етика і соціальна відповідальність бізнесу.
Мова викладання
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