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1. Предмет та завдання етики. Категорії етики. 

 

                                                                  Вичерпати цей предмет неможливо: 

                                                                  Вже здається, що сказано багато, але ні 

                                                                  - не сказано більше … 

                                                                                                    Д. Бокаччо 

 На порозі  третього тисячолітті західний бізнес, за оцінками деяких аналітиків, 

почав переживати кризу лідерства. Лише 21% керівників найзначніших корпорацій світу 

висловили впевненість у тому, що зможуть ефективно керувати своїми організаціями у 

ХХІ ст. 

 Дослідженнями Колумбійського університету встановлено, що топ-менеджер 

сучасної американської корпорації тримається в середньому 4 роки (а в деяких компаніях 

2,5 роки), тобто вдвічі менше, аніж його  попередники кілька десятиліть тому. Якщо 

раніше причиною звільнення їх були погані фінансові показники, то нині – відсутність 

здібностей до лідерства, невміння працювати з людьми, тобто спілкування та взаємодія 

з ними. Дедалі більше вчених з менеджменту та практиків схиляються до думки, що ХХІ 

століття потребує командної моделі лідерства. 

 Основні тенденції розвитку економіки потребують відповідних змін менеджменту. 

Організації мають бути гнучкими, щоб швидше реагувати на потреби ринку та її 

конкурентів, оперативніше впроваджувати у повсякденне життя нові технології і нові ідеї, 

вони мають весь час розвиватися, щоб бути конкурентоспроможними. Таким організаціям 

потрібні менеджери-архітектори, які зможуть створювати майбутнє, передбачати зміни 

і своєчасно здійснювати їх, задіявши в цих процесах інших людей, вміло спілкуючись і 

взаємодіючи з ними. 

 За цих умов менеджери повинні ставитись до культури спілкування як до 

інструменту своєї професійної діяльності. 

 «Навичкам спілкування, які мають дуже велике значення для менеджера, можна 

навчитися. Для цього потрібні внутрішнє прагнення, мотивація і відповідний коефіцієнт 

розумових здібностей», - наголошував в одному  з інтерв’ю Уоррен Бенніс, провідний 

міжнаціональний експерт з питань культури бізнесу. 

 Менеджери не тільки повинні піклуватися про підвищення своєї комунікативної 

компетентності, а й створювати в організації, де працюють, таку атмосферу, щоб і інші 

спілкувалися і взаємодіяли на гуманістичному рівні, тобто сприяли формуванню в ній 

корпоративної культури. Між корпоративною культурою, основою якої є культура 

спілкування, та економічними результатами діяльності організації існує дуже тісний 

зв'язок. 
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 Виходячи з цього і з метою надання допомоги в підготовці менеджерів, здатних 

успішно працювати в складних умовах, було створено курс «Професійна етика і 

психологія» і введено його основною дисципліною в навчальний закладах. 

 Етика: 

- наука про мораль, її розвиток, принципи, норми й роль у суспільстві, іншими 

словами – про правильне (і неправильне) у поведінці. Отже, треба розглядати етику як 

науку, а мораль як реальне явище, яке вона вивчає.  

Мораль – є формою суспільної свідомості, сукупністю усвідомлюваних 

людьми принципів, правил, норм поведінки;  

- як термін і систематизована дисципліна введена Аристотелем. Термін походить 

від давньогрецького «ethos», що з часів Гомера означало місце перебування, спільне 

житло, а згодом – звичай, вдачу, характер. 

 Етикою Аристотель називав науку, що вивчає людські чесноти, характер. 

 Хоча наука «етика» під власною назвою існує з часів Аристотеля, це не означає, 

що, фактично, як частина людського пізнання, вона не існувала раніше. З етичною 

проблематикою ми зустрічаємося всюди, де тільки має місце цілісне духовне, зокрема 

філософське, осмислене людини – як у давньогрецьких філософів, так і в інших осередках 

давньої культури – в Індії, Китаї та ін. країнах; 

- етика з’ясовує межі моралі в системі інших суспільних відносин, аналізує її 

природу, внутрішню структуру, вивчає походження й історичний розвиток моральності; 

- розділ філософії, що вивчає людську поведінку і спільне життя людей в аспекті 

їхньої обумовленості законами свободи; 

- це наука, що розглядає специфічно людські цілі, а також способи їх досягнення; 

- це мистецтво – передбачає методи оцінки та прийняття рішень, засоби 

суспільного контролю та розвитку особистості. 

 

 

 

 

добро і зло                      Категорії етики                 совість і сором 

                                                                                честь і гідність 

   обов’язок    відповідальність                            ставлення до смерті 

                                                                сенс життя 

                                       справедливість і щастя 

              

 

   Мораль (від лат. moralis – моральний) – це система етичних цінностей, які 

визначаються людиною. 

    Мораль – найважливіший спосіб нормативної регуляції суспільних відносин, 

спілкування та поведінки людей у різних сферах громадського життя: сімейних, 

побутових, політичних, наукових, праці тощо. 

 

Морально-психологічні механізми самоконтролю особистості: 

- необхідність дотримання певних моральних обов’язків (відображає механізми 

взаємодії людей, містить елементи морально-вольового примушення); 

- здатність особистості здійснювати моральний саморегулятор, (формується у 

процесі соціалізації та виховання). 

Моральні проблеми, що розглядаються  етикою: 

- моральні норми – моральні вимоги загального характеру, правила поведінки, 

очікування та стандарти, що регулюють взаємодію людей; 

- звичай – традиційно встановлений порядок поведінки, закріплений 

колективними звичками;  
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- моральність – це стан моралі, що визначає спосіб, рівень і межі впливу її норм 

на реальне людське життя; 

- закон – це нормативний акт, що був ухвалений вищим органом державної 

влади; 

- моральна свідомість – основні норми моралі, принципи, мотиви, ціннісні 

орієнтації; 

- моральна діяльність – свобода дії, свобода вибору, свобода волі; 

- моральні відносини – моральна сутність спілкування між людьми, відкритість, 

толерантність, повага, співчуття, етика та культура спілкування. 

 

2. Історія розвитку етики. 

Етичні системи Стародавньої Греції та Риму. 

Античній етиці передував якийсь реально викладений у дофілософських формах 

культури моральний канон. Вона була роздумами над ним і в той же час сама увійшла в 

цей канон. Під моральним каноном мається на увазі ідеальне уявлення про досконалу 

(гідну, доброчесну) особистість і досконале  (гідне, щасливе) життя. Він був заданий у 

перших (і за часом виникнення, і за значенням) текстах давньогрецької культури – поемах 

Гомера, Гесіода, висловах Семи мудреців, які вирішальною мірою й стали першими, 

основоположними, що містили в собі цей канон. 

Сім мудреців – збірний образ людей, що виділилися і прославилися в 

різноманітних галузях людської діяльності. За різними джерелами загалом до них 

відносять близько 20 осіб (Фалес, Солон, Піттак та ін.). Сім мудреців займають проміжне 

становище між до філософською і філософською стадіями моральної культури античності. 

Усі, кого відносять до Семи мудреців, мають низку спільних рис, що створюють 

сам образ Мудреця: всі вони володіли поетичним даром, були людьми, які багато бачили 

та знали. 

Сократ був переконаний у незмінності моралі. Особливе місце Сократа точно 

визначив Аристотель: «Сократ займався питаннями про моральні чесноти і вперше 

намагався визначити їх загальні поняття». 

Етика Сократа може бути зведена до трьох основних положень: 

1. Благо тотожне задоволенню, корисності, щастю. 

2. Доброчесність є знання. 

3. Я знаю, що нічого не знаю. 

Відповідно до одного із сократівських парадоксів, навмисне, свідоме зло краще 

ненавмисного, сліпого. Людина, що здійснює зло, ясно розуміючи, що вона чинить зло, 

знає його відмінність від добра. 

Класична етика. 

Етика Демокріта  (приблизно 460-370 рр. до н.е.) поділяється на вчення про 

вищу мету і вчення про чесноти як шляху до неї, що більше, ніж на два тисячоліття стало 

принципом побудови цієї галузі філософського знання. 

Індивідуальна етика Платона (427-347 рр. до н.е.), яка є етикою 

самовдосконалення, самозвеличення особистості. 

Аристотель (384-322 до н.е.) завершив процес становлення етики і визначив її 

місце у загальній структурі філософського знання як практичної філософії. Аристотель 

розподілів етику  та метафізику як філософські дисципліни і чітко визначив власний 

предмет кожної з них. Аристотель дав етиці її назву. Саме слово «етика» утворено 

Аристотелем і введено ним як термін, що позначає певну галузь знання. 

Релігійна етика. 

Християнська етика знаходить своє вираження у своєрідних уявленнях про 

моральне, у сукупності визначених моральних норм (заповідях), у специфічних релігійно-

моральних почуттях (християнська любов, совість) і деяких вольових якостях віруючої 
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людини (терпіння, покірність). Усі перераховані елементи складають християнську 

моральну свідомість. 

Етичні вчення епохи Відродження і Нового часу. 

Основною і центральною тенденцією моральної філософії Нового часу було 

звеличення гідності людини та обґрунтування її суверенності і в кінцевому рахунку 

відповідальної лише перед самою собою (Рене Декарт, Джон Локк, Ж.-Ж. Руссо). Основні 

етичні положення Ж-Ж. Руссо: 1) людина – істота моральна і добра, їй шкодить 

розсудлива цивілізація; 2) моральні норми складаються на основі суспільного договору; 3) 

необхідність підтримки громадянської дисципліни припускає застосування суворих 

заходів примушування. 

Етична думка класичної німецької філософії. 

Основні положення етичної теорії І. Канта:  

 - центральна категорія етики – моральний обов'язок; 

 - головна умова морального вибору – свобода; 

 - моральні цінності не можуть бути нав'язані ззовні. 

Людвіг Фейєрбах (1804-1872): «Мораль – це реальне, практичне ставлення, 

завдяки якому людині вдається прорватися за обмежені рамки індивідуального існування 

й дійсно піднятися над самою собою, присвятивши себе іншому». 

3. Етичні норми. Принципи етики, їх зміст. 

Моральні норми – стандарти звичаїв або поведінки, що прийняті у  

конкретному суспільстві і стали взірцем поведінки та обов’язковими для виконання. Вони 

не мають юридичної сили, але більшість людей керуються ними.  

        Якщо люди керуються загальноприйнятими моральними нормами, то вони 

формують моральну культуру: 

 - знання моральних принципів; 

- культуру етичного мислення; 

- культуру почуттів – здатність до співпереживання; 

- культуру поведінки; 

- етикет (зовнішній прояв моральної культури, манери поведінки). 

 

Етичні системи і принципи: 

- альтруїзм – моральний принцип, відповідно до якого людина повинна подавляти 

власний егоїзм; 

- аскетизм – моральний принцип, який передбачає самовідречення, відхід від життєвих 

благ і насолоди; 

- гедонізм – напрям в етиці, який проголошує насолоду як вищу мету й основний мотив 

людської поведінки; 

- нігілізм (моральний) – заперечення загальних для всіх моральних норм, принципів, 

ідеалів; 

- прагматизм – напрям у моралі, заснований на принципі: добро є те, що відповідає яким-

небудь потребам; 

- ригоризм – суворе дотримання моральних норм; 

- скептицизм (моральний) – погляд на людину, що принижують її моральні можливості; 

- стоїцизм – етичне вчення, за яким треба жити «відповідно природі», зберігати 

помірність у потребах й мужньо переносити негаразди; 

- утилітаризм – напрям в етиці, що вважає користь основою моральності; 

- цинізм – презирливе ставлення до культури суспільства, до його духовних і моральних 

цінностей; 

- евдемонізм – етичний напрям, що вважає щастя, блаженство вищою метою людського 

життя. 

 У ситуації морального вибору людина має поводитися відповідно до моральних 

принципів, ґрунтуючись на частково усвідомлених, частково неусвідомлених орієнтирах у 
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ситуації, що виглядає як ситуація морального вибору, людина спирається на свої уявлення 

про мораль. 

 Етика виходить із передумови, що мораль як належне існує незалежно від 

суб’єктивних уявлень. 

 Моральний вчинок відбувається всупереч очевидному, змушує жертвувати 

корисним і  приємним. 

1. Першою передумовою морального вибору є знатність оцінювати, що  

для суб’єкта є цінністю. 

2. Вибір доступний тільки розумній істоті, здатній міркувати про  

цінності. Можливість обирати в об’єктивних умовах варіант вчинку і є свобода волі. 

Розум і воля роблять людину відповідальною за свій вчинок. Це складає основу 

морального вчинку. 

3. У ситуації морального вибору завжди існує внутрішнє відчуття, що  

варто вчинити не так, як мені хочеться, а всупереч цьому, Іноді оточення суб’єкта чекає 

від нього відмовитися від того, щоб він вчинив так, як йому хочеться. Але якщо людина 

діє тільки для задоволення бажань оточення, то це ще не моральний вибір, а лише 

готовність рахуватися із оточенням, що може бути аморальним. 

4. Моральний вибір завжди пов'язаний із відмовою від власних 

домагань заради того, щоб зберегти моральну гідність. 

Моральні цінності в усіх сферах життя людини регламентуються моральними 

нормами й принципами. 

Моральні норми і принципи – це певні вимоги та заборони що регулюють 

діяльність, поведінку людей, їхню взаємодію та спілкування. 

Ці норми та принципи, встановлені людьми в суспільстві на певному етапі його 

розвитку, є певним взірцем поведінки та обов’язкові для виконання. 

Оскільки людина живе в суспільстві і залежить від нього, то події, які  

відбуваються в окремій країні або світі в цілому, змушують її переглядати свою систему 

цінностей. 

 На ранніх стадіях становлення капіталізму взаємини між людьми як у  

побуті, так і при вирішенні економічних питань певною мірою регулювалися вищими 

цінностями, зокрема релігійними. В умовах розвитку ринкових відносин людина стає 

більш прагматичнішою, а суспільство під впливом грошей дедалі більш раціональним. 

Гроші – засіб будь-якого обміну. Проявляється ставлення до себе та до інших як до 

товару (Е. Фромм), який можна продати і купити.   

Для того, щоб не трапилось морального занепаду, необхідно повернутися, але на 

більш високому рівні, до обов’язкової первинності етичних норм. 

Дослідження про ЦО молоді свідчать, що в їхній ієрархії за останні 10  

років відбулися помітні зміни. Якщо раніше на перше місце молодь висувала такі 

цінності, як чесність, дружба, любов, то останнім часом вона виокремлює ділові (кар’єра, 

бізнес, успіх). Отже, моральні цінності знецінилися і розміщуються на «нижчих 

щаблях» ієрархії. 

 

 

 

4. Види етики.  

 

- прикладна етика – це галузь етичної науки (або комплекс дослідницьких напрямів і 

дисциплін міждисциплінарного характеру), що займається моральними колізіями у 

конкретних сферах суспільної практики; прикладна етика передбачає не просто 

застосування результатів теоретичної етики на практиці, а й є особливою формою 

ухвалення відповідальних рішень, людської етичної ділової практики, коли остання 
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підіймається до теоретично осмисленого рівня. Найрозвиненішою та сформованою в 

межах прикладної етики є біоетика; 

   - професійна етика – це набір норм (кодекс поведінки), яким керуються особи, що 

ухвалюють рішення в різних професійних ролях; а також – вид прикладної етики, 

предметом якої є визначення та обґрунтування професійно-орієнтованих нормативних 

систем; 

   - релігійна етика (або теологічна етика – від грецької «тео» - бог, «логос» - слово, 

вчення) – спеціальний термін, що використовується для позначення комплексу моральних 

уявлень про поведінку людини і змісту моральної свідомості, що спирається на божі 

заповіді, як вони викладені у священному писанні світових релігій. 

 

Розділи професійної етики 

- економічна етика (господарська) – це розділ професійної етики, що визначає методи і 

форми досягнення етично виправданих економічних цілей, які ведуть до зростання 

продуктивності праці та на цій підставі сприяють підвищенню добробуту населення; 

- етика управління (етика менеджменту) – це розділ професійної етики, що вивчає 

вчинки і поведінку людини, яка діє в сфері управління (менеджера); функціонування 

організації як «сукупного менеджера» щодо її внутрішнього та зовнішнього середовища в 

тому аспекті, в якому дії менеджера та організації співвідносяться із загальнолюдськими 

етичними вимогами; 

- етика ділового спілкування (етика ділових відносин) – це розділ професійної етики, 

що вивчає специфіку, принципи та норми ділового спілкування, його форми (наприклад, 

співбесіда при прийомі на роботу або ділові переговори), діловий етикет, а також 

особливості ділового спілкування в різних ділових культурах. Етика ділових відносин 

тісно пов’язана з психологією особистості та із соціальною психологією; 

- бізнесу (ділова етика  етика, етика підприємництва) – це розділ професійної етики, 

що вивчає специфіку моральної свідомості, моральної діяльності та моральних відносин у 

сфері бізнесу. 

 

Етика бізнесу – розділ професійної етики, що вивчає специфіку моральної 

свідомості, моральної діяльності та моральних відносин у сфері бізнесу; сукупність 

етичних принципів і норм, якими мають керуватися бізнес організації та їх 

співробітники у своїй діяльності.  

 

Зміст етики бізнесу: 

1) питання моральних цінностей, що прийняті у сучасному суспільстві, а  

також утвердження їх у сфері бізнесу; 

2) етика бізнесу як одна з гуманітарних дисциплін формує засади, що  

сприяють гармонійному розвитку бізнесу як в суспільстві, так і в кожній нормі; 

3) поведінка людей бізнесу, реалізація бізнесменами етичних цінностей і  

норм як у межах своєї фірми, так і поза нею; 

4) етична оцінка як внутрішньої, так і зовнішньої політики організації; 

5) моральні принципи членів організації, тобто професійна мораль; 

6) моральний клімат в організації; 

7) зразки моральної поведінки організацій та їх працівників 

 

 

 

Проблеми етики бізнесу з точки зору організації 
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                     Зовнішні:                                               Внутрішні: 

 

- порушення правил екологічної                     - нечесність на робочому місці; 

безпеки;                                                             - зловживання алкоголем;  

- зловживання у фінансових                           - крадіжки; 

розрахунках, при найманні пра-                     - конфлікти інтересів;   

цівників;                                                            - несправедливість з боку  

- обдурювання споживачів                               управлінського персоналу;     

                                                                           - розголошування таємниць; 

                                                                           - підкуп     

 

 Етика ділових відносин – це сукупність моральних норм, правил і уявлень, які 

регулюють поведінку і стосунки людей у процесі виробничої діяльності. 

 Ділові відносини – це відносини, що виникають між людьми з приводу вирішення 

проблем підприємницької та виробничо-господарської діяльності 

 

Категорії етики ділових відносин у бізнесі 

- цінності – те, чого прагнуть люди, займаючись бізнесом; 

- прибуток – економічна винагорода підприємцю за його підприємницьку діяльність; 

- довіра – оптимістичне очікування людини або фірми, яке знаходиться в умовах 

уразливості від іншої людини або групи в ситуації спільної діяльності чи економічного 

обміну з метою сприяння взаємовигідному співробітництву сторін; 

- економічний альтруїзм – безкорисливе служіння людям і суспільству; 

Фактори, які формують довіру: 

- порядність – репутація чесної та відданої своєму слову людини; 

- компетентність – володіння спеціальними знаннями та навичками міжособистісного 

спілкування, які необхідні для виконання зобов’язань; 

- послідовність – надійність, передбачуваність, здоровий глузд; 

- лояльність – доброзичливість або готовність захистити, підтримати, підбадьорити інших; 

- відкритість – психологічна доступність, готовність ділитися з іншими людьми ідеями, 

інформацією. 

 


