
 



 

 

 



1. Мета дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про моральні та 

естетичні цінності, розвиток почуття відповідальності за самовдосконалення, 

формування уміння орієнтуватися у художньому бутті та діяти з позицій 

гуманізму. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на навчальну 

дисципліну «Філософія». 

 

3. Результати навчання 

 
Програмний  

результат навчання  

Методи  

навчання 

Форми  

оцінювання 

Результат навчання за 

дисципліною  

 

ВРН. Орієнтуватися у 

соціокультурному 

просторі етичних та 

естетичних цінностей  

 

 

Словесні (усні), 

наочні 

(демонстрація 

ілюстративного 

матеріалу), 

інтерактивні 

(дискусії), 

практичні 

(творчі 

завдання) 

 

Усне 

опитування, 

тестові 

завдання 

 

 

Знати основний зміст 

етичних теорій, 

застосовувати 

принципи етики 

відповідальності. 

 

Визначати художні 

особливості 

культурної спадщини 

людства; 

інтерпретувати знання 

сучасних естетичних 

концепцій. 

 

Обґрунтовувати 

актуальні етичні та 

естетичні вимоги до 

професійної 

діяльності; 

застосовувати етичну 

рефлексію у ділових 

комунікаціях та 

прийнятті рішень. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Етика та естетика 

Змістовий модуль 1. Етика. 

Сучасна етика найменше претендує на те, щоб «навчити» моралі, вкласти у 

свідомість людини набір цінностей і правил поведінки для усіх випадків життя. 

Виходячи з осмислення історичного процесу морального розвитку суспільства й 

людини, сучасна етика прагне навчити людину іншому – свідомому й розумному 

ставленню до моральних проблем. Провідне завдання етики полягає у наступному: на 

основі аналізу морального життя у ринковому суспільстві обґрунтувати гуманістичні 

цінності, ідеали, моделі поведінки, міжособистісні стосунки. Також висвітлюються 

етичні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації.  

  

Змістовий модуль 2. Естетика. 

У людському бутті немає жодної галузі, сфери, яка була б позбавлена 

естетичного виміру. Розвиток здатності людини до перетворення світу передбачає 

водночас набуття навичок до формування власних естетичних почуттів, смаків та 

ідеалів. Мистецтво задовольняє універсальну потребу людини – відтворювати 

навколишню дійсність в розвинутих формах людської чуттєвості. Естетична 

діяльність виходить з розумного стремління людини духовно усвідомити внутрішній 

та зовнішній світ. Естетична діяльність пробуджує у людини майже усі 

інтелектуально-духовні та емоційні процеси. 

 

Змістовий модуль 3. Етичне та естетичне в професійній діяльності.  

Професійна етика опосередковує найвищі форми інтелектуального життя. 

Особливе місце посідає етика бізнесу. Також звертається увага й на естетичний 

вимір людського буття, формування естетичних ідеалів та розвиток естетичного 

смаку як складову ділового етикету.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (3 семестр) 120 17 34 - 69 

Змістовий модуль 1 30 6 12 - 12 

Змістовий модуль 2    30 6 12 - 12 

Змістовий модуль 3 45 5 10  30 

Підсумковий контроль 15   - 15 
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6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кіл-ть 

ауд. год. 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. 

Предмет етики, 

основні категорії  

Етика як філософська наука. Загальна структура моралі та її 

основні елементи. Добро і зло. Свобода і відповідальність. 

Справедливість. «Об’єктивні» і «суб’єктивні» категорії 

моральної свідомості (гідність, обов’язок, любов, щастя). 

Сенс життя. 

2 

Тема 2. 

Походження та 

історичні типи 

моралі 

Передумови виникнення моралі та основні етапи розвитку. 

Сімейна етика. Нормативна етика християнства. Національна 

етика як ознака новоєвропейського суспільства. Етичні 

принципи інформаційного суспільства. 

2 

Тема 3. 

Основні етичні 

вчення 

Антична етика. Етична думка доби Середньовіччя та 

Відродження. Новоєвропейська етична думка. Етичні теорії 

ХХ ст. Етичні пошуки в українській філософії. 
2 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. 

Предмет 

естетики, 

основні категорії  

Естетика як філософська наука. Структура естетичного 

знання. Естетичне та його основні форми. Гармонія і міра. 

Прекрасне і потворне. Піднесене, героїчне, низьке. Трагічне і 

комічне.  

2 

Тема 5. 

Історія 

естетичної думки 

Виникнення та становлення естетичної думки в античну добу 

(Сократ, Платон, Аристотель, Псевдо-Лонгін). Естетика 

західно-європейського середньовіччя (А. Августин, Боецій, 

Ф.Аквінський). Антропологічний вимір прекрасного у добу 

Відродження (Л.Альберті, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело). 

Система естетичних категорій І.Канта. Концептуальне 

обґрунтування художніх систем: бароко, класицизму, 

романтизму, модерну та постмодерну. 

2 

Тема 6. 

Сутність та 

історія 

мистецтва 

Мистецтво в структурі людської життєдіяльності. Естетика як 

метатеорія мистецтва. Естетичні перетворення в мистецтві. 

Історичні закономірності художнього розвитку: від архаїки до 

Нового часу. Мистецтво модернізму. Новітні мистецькі 

практики. 

2 

Змістовий модуль 3 
Тема 7. 

Етичний вимір 

професійної 

діяльності 

Етичне у культурі поведінки спеціаліста. Етика бізнесу. 

Моральні вимоги до сучасного фахівця. Соціальна 

відповідальність організацій. 
3 

Тема 8. 

Естетичний 

вимір 

професійного 

буття 

Естетичне у культурі поведінки спеціаліста. Праця як форма 

естетичної діяльності людини. Естетичні вимоги до 

зовнішнього вигляду ділової людини. Естетика офісу. 

 
2 
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7. Теми практичних занять 
 

Тема Зміст (план) 
Кіл-ть 

ауд. год. 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. 

Предмет етики. 

Моральні 

аспекти   

сучасної 

цивілізації 

Етимологія термінів «етика» і «мораль», еволюція їх 

значення. Загальна структура моралі та її основні елементи. 

Етичні ідеали, цінності, норми, принципи. Перспективи 

моральних цінностей у сучасному українському суспільстві. 
2 

Тема 2. 

Категорії етики 

Мораль у житті людини. Особливості функціонування моралі. 

Мораль і проблема її соціальної детермінації. Універсальність 

і локальність  етичних систем. 
2 

Тема 3. 

Походження та 

історичні типи 

моралі 

Національна етика. Етика міжнаціональних стосунків. 

Сімейна етика. Релігійна етика. Мораль і релігія. Вчителі 

людства (Конфуцій, Будда, Мойсей, Ісус Христос, Магомет. 

Біоетика. Біоетика. Соматичні права людини та шляхи їх 

регулювання в інформаційному суспільстві. 

2 

Тема 4. 

Теорії етики 

(від архаїки до 

Відродження) 

Антична етика (стоїцизм, евдемонізм, гедонізм). 

Середньовічна етика християнства. Антропоцентризм доби 

Відродження. Ідеї про гідність людини. 
2 

Тема 5. 

Теорії етики, їх 

розвиток (XVII-

XX ст.) 

Етика Нового часу XV-XVIII ст. Німецька моральна 

філософія XVIII-ХІХ ст. Анти-нормативний поворот в етиці 

ХІХ ст. Етика ХХ ст.: проблема об’єктивної ієрархії 

цінностей. 

2 

Тема 6. 

Основні етичні 

проблеми 

сучасності 

Глобальні тенденції функціонування моралі у сучасному світі. 

Проблеми війни та миру крізь призму моралі. Ситуація 

екологічної кризи як виклик етиці загалом. Колективна 

відповідальність людства. Турбота про здоров`я й виживання 

– моральний імператив сучасності.  

2 

Змістовий модуль 2 
Тема 7. 

Предмет 

естетики 

Структура естетичного знання, міжпредметні зв’язки. 

Естетичне та його основні форми. Естетична свідомість та її 

основні форми. Специфіка та види естетичної діяльності.  
2 

Тема 8. 

Естетика: 

система 

категорій 

Естетичне. Гармонія і міра. Прекрасне і потворне. Піднесене, 

героїчне, низьке. Трагічне і комічне. Естетичний ідеал, 

естетичний смак. Художня творчість. «Екологічна естетика». 

Естетика в інформаційному суспільстві. 

2 

Тема 9. 

Мистецтво як 

феномен 

духовного 

відображення 

Предмет і естетичні перетворення в мистецтві. Методологічні 

основи аналізу мистецтва. Зміст і форма в мистецтві: 

діалектика зв’язку. Інформаційні та медіа технології в 

організації виставкового простору сучасного мистецтва. 

Відео-арт. Електронна музика. Комп’ютерна анімація. 

2 

Тема 10. 

Історія 

естетичної 

думки 

Художньо-філософська думка (від Античності до Нового 

часу). Основні ідеї модерністської та постмодерністської 

естетики. Естетика як метатеорія мистецтва. Теорія «нового 

медіа-мистецтва» (New Media Art). 

 

2 
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Тема 11. 

Історія 

мистецтва  

Архаїчне мистецтво. Мистецтво Стародавньої Греції та 

Стародавнього Риму. Середньовічне мистецтво. Мистецтво 

Ренесансу та Північного Відродження. Стильовий плюралізм 

мистецтва Нового часу. Бароко. Рококо. Класицизм. 

Романтизм. Реалізм. Імпресіонізм. 

2 

Тема 12. 

Сучасне 

мистецтво. 

Пост-

модерністська 

естетика. 

Художній авангард. Сучасне мистецтво як джерело 

саморефлексії: «смерть Автора» і «народження Читача». 

Естетична активність: від «творчості» до компіляції і 

цитування, від створення «оригінальних творів» до колажу. 

Текстуалізм. Конструктивізм. Гіперреалізм. Стильовий 

синкретизм як метод художньої творчості. Комп’ютерне 

мистецтво або цифрове мистецтво (Digital art). 

2 

Змістовий модуль 3 
Тема 13. 

Етика 

спілкування 

Норми комунікативної етики як платформа ділового 

спілкування. Особливості етики спілкування в сучасній 

діловій культурі. Діловий етикет.  
2 

Тема 14. 

Корпоративна 

етика  

Етичне у культурі поведінки спеціаліста. Корпоративна етика. 

Етика бізнесу. Соціальна відповідальність організацій. 3 

Тема 15. 

Естетичне у 

професійній 

діяльності 

Праця як форма естетичної діяльності людини. Естетичне у 

культурі поведінки спеціаліста. Креативність як ділова 

компетентність. 
 

3 

Тема 16. 

Естетика 

ділового стилю 

Естетика офісу. Дизайн та інтер’єр офісу. Естетичні вимоги до 

ділового дрес-коду. 2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 

Система поточного контролю ґрунтується на застосуванні таких форм 

контролю: усне опитування за питаннями, передбаченими планами практичних 

занять; перевірка творчих завдань (есе, презентації у форматі Power Point із 

самостійно вивчених тем); тестове опитування (на платформі MOODLE) за 

першим та другим змістовими модулями. Підсумковий контроль проводиться у 

формі тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 
  

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. сам. роб. 

МОДУЛЬ (3 семестр) 100   

Змістовий модуль 1 25 18 7 

Змістовий модуль 2   25 18 7 

Змістовий модуль 3  20 12 8 

Підсумковий контроль 30 - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

 

Види завдань та засоби контролю Розподіл балів 

  Змістовий модуль 1 25 

Практичні заняття, тема 1-6  

(усні доповіді, доповнення, участь у дискусіях): 

 6 практичних занять * 3 бали =18 балів 

18 

Завдання до самостійної роботи   

(самостійно шукати та критично опрацьовувати тексти, в яких 

розглядається проблематика сучасної етики, написання етико-

філософського есе) 

3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 4 

Змістовий модуль 2 25 

Робота на практичних заняттях, тема 7-12 

(усні доповіді, доповнення, участь у дискусіях): 

 6 практичних занять * 3 бали =18 балів 

18 

Завдання до самостійної роботи  

(презентація самостійного дослідження з історії мистецтва у 

форматі Power Point) 

3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 4 

Змістовий модуль 3 20 

Робота на практичних заняттях, тема 13-16 

(усні доповіді, доповнення, участь у дискусіях: 

 4 практичних заняття * 3 бали = 12 балів) 

12 

Завдання до самостійної роботи  

(презентація самостійного дослідження «Етичне та естетичне у 

професійній діяльності» у форматі Power Point) 

8 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Тестування (на платформі MOODLE) 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

диф. залік 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 1. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної і заочної форм навчання усіх фахових спрямувань 

Університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : 

Г. Г. Фесенко, В. В. Жигло. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 22 с. 

URL: https://eprints.kname.edu.ua/57553/ 

2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної 

дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної і заочної форми навчання усіх фахових спрямувань 

Університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: 

Г. Г. Фесенко, В. В. Жигло. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 20 с. 

URL: https://eprints.kname.edu.ua/57554/ 

3. Фесенко Г.Г. Етика та естетика / ID дистанційного курсу дисципліни у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова. – URL: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=290. 

  

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 
1. Адорно Т. Теорія естетики. Київ: Вид-тво Соломії Павличко; Основи, 2002.183 с. URL: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1850. 

2. Малахов В.А. Етика: навч. посібник. Київ: Либiдь, 2006. 325 с. (Наукова бібліотека 

ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). URL:http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber 

=5796&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%

20%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 

3. Мистецтво / Електронна бібліотека «Культура України». URL: 

http://elib.nplu.org/collection.html?id=31. 

4. Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності // В.Беньямін. Вибране 

[пер. з нім]. Львів: Літопис, 2002. С. 53-135. URL:https://chtyvo.org.ua/authors/ 

Benjamin_Walter/Vybrane_zbirka/. 

5. Професійна етика: навч. посібник / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. 

Київ: Центр учбової літератури, 2011. 252 с. (Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). 

URL:http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47887&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20% 

D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5

%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%

BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA. 

6. Статінова Н.П., Радченко С.Г.  Етика бізнесу. Київ: КНТЕУ, 2001. 280 с. (Наукова 

бібліотека ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). URL:http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=12110. 

7. Філософія. Логіка. Етика. Естетика: підручник / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. 

Пономарьов. Харків: Право, 2009. 578 с. (Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). 

URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102402&query_desc=kw 

%2Cwrdl%3A%20%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%95%D1%81%D1%

82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 

8. Теорія краси: відеолекція / A Darwinian theory of beauty. URL: https://www.ted.com/ 

talks/denis_dutton_a_darwinian_theory_of_beauty/transcript?Xlanguage=uk#t-53756. 
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9. Етика в сучасному світі: «філософія об’єктивізму» Айн Ренд як етичний проект: 

відеолекція. URL: http://lektoriy.ucu.edu.ua/video/vidkryta-lektsiya-etyka-v-suchasnomu-sviti-

filosofiya-ob-yektyvizmu-ajn-rend-yak-etychnyj-proekt/. 

10. Етика бізнесу / Герет Томас М., Клоноскi Річард Дж.; пер.з англ. Ватаманюк О. Київ: 

Основи 1999. 214 с. (Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). 

URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9827&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0% 

95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83. 

11. Етика та естетика: навч. посібник /за ред. В.Л.Петрушенка. Львів: Новий Світ, 2008. 

304 с. (Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, URL: http://koha.kname.edu.ua/ cgi-bin/koha/opac-

search.pl?idx=&q=+%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D1%81%D182%D0%B5%D1%

82% D0%B8%D0%BA%D0%B0&weight_search=1). 

12. Етика та естетика: навчальні матеріали онлайн. URL: 

http://pidruchniki.com/etika_ta_estetika/. 

13. Фесенко Г. Г. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Етика та естетика»: для 

студ. 2, 3 курсів ден. та заоч. форм навч. / Г. Г. Фесенко, ХНАМГ.  Харків: ХНАМГ, 2011. 122 

с. (Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-

bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=48959. 

14. Google Art & Culture. URL: https://artsandculture.google.com. 

15.  How beauty feels. URL: https://www.ted.com/talks/richard_ seymour_how_beauty_feels. 

 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
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