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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

Мета
формування  у  здобувачів  вищої  освіти  економічного  мислення  та  системи  спеціальних  знань  щодо  філософського
осмислення бізнесово-підприємницької діяльності у соціокультурному та історичному контекстах, задоволення потреби
суспільства у філософії як мудрості людства.

Формат
лекції, практичні заняття, самостійна робота, презентація, індивідуальні завдання, командна робота, дискусія, імітаційний 
проект.

Специфічні результати

•  знати: різні напрямки філософської думки, основні підходи до філософії, процеси взаємовідношень у бізнесі, прийоми
та методи втілення філософських ідей та концепцій в аспекті практичної дії у сучасному суспільстві, умови функціонування
бізнес-структур в ринковій економіці держави, основні функції держави в ринковій економіці, взаємозв’язок «держава-
політика-бізнес», стилі та сценарії управління в бізнесі, персоналістичну модель успіху / самостійна робота, індивідуальні
завдання, імітаційний командний проект.
•  вміти: аналізувати економічні явища та бізнес-процеси; застосовувати категоріальний апарат філософських концепцій
для  їх  пояснення,  отримані  знання  впроваджувати  у  практичну  діяльність;  робити  узагальнюючі  висновки  щодо
економічних тенденцій;  використовувати  набуті  знання  для  вирішення  економічних проблем та проблем узгодження
інтересів  особистості  й  суспільства,  оцінювати  можливі  наслідки  впливу  політики  на  ведення  бізнесу;  вирішувати
економічні задачі; володіти властивостями лідера та культурою економічного мислення, окреслювати головні тенденції
становлення бізнесу майбутнього / самостійна робота, індивідуальні завдання, імітаційний командний проект.

Обсяг і форми контролю 4 кредити ECTS (120 годин): 24 години лекції, 24 години практичні заняття; модульний контроль (2 модулі); підсумковий
контроль – диференційований залік

Вимоги викладача активність,  своєчасне виконання завдань, креативність, командна робота

Умови зарахування згідно з навчальним планом

Відповідність
спеціальності

1. Філософія бізнесу: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти бакалавр спеціальності 071 Облік та оподаткування, для
денної та заочної форм навчання / П.В. Смірнова. – Харків: ФО-П Шейніна О.В., 2021. – 76 с. (4,7 д.а.).
2. Управлінський консалтинг: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти магістр спец. 051 Економіка ОПП «Економіка

підприємства», для денної та заочної форм навчання / П.В. Смірнова. – Харків: ФО-П Шейніна О.В., 2020. – 126 с.
3.  Проблеми  правового,  фінансового  та  економічного  забезпечення  розвитку  національної  економіки  (галузевий  та

територіальний аспекти). Розділ «Tendencies and vistas of retail trade development in Ukraine»  : колективна монографія  /
Смірнова П.В., Шинкар С.М.  // за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 с. – С. 117-132. (іноз.
мовою) (26,7/0,47/0,47 д.а.)
4. Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges: scientific

monograph  / P.V. Smirnova, R.M.  Buhrimenko // Scientific approach transformation for liquidity and solvency assessment // //
VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – 393 p. –
pp. 35–45. (іноз. видання, мовою євросоюзу) (24,6/0,9/0,45  д.а.)
5.  Смірнова  П.В.  Формування  підприємницької  компетентності  майбутнього  фахівця  /  П.В.  Смірнова  //  Модернізація

вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців : Третя Міжнар. наук.- метод. конф., 27 травня 2021 р. :
[тези] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2021. – 307 с. – С. 279-281.



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Лекція 1. Вступ. Філософія менеджменту та
бізнесу.

Практичне заняття 1
(ПЗ 1)

Філософська думка, ідеї 
та концепції. Філософія 
менеджменту та бізнесу. 
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Аналіз напрямків філософської 
думки.

Лекція 2. Місце проблеми управління 
суспільством в античній 
філософії.

ПЗ 2 Антична філософія та 
управління суспільством.

Пошук концепцій управління 
суспільством.

Лекція 3. Обґрунтування управлінських 
функцій в філософії середніх віків
та відродження.

ПЗ 3 Філософія середніх віків 
та відродження. 

Альтернативні підходи щодо 
впровадження управлінських 
функцій в філософії середніх віків 
та відродження.

Лекція 4. Філософські основи управління 
суспільством в філософії Нового 
часу та XIX ст.

ПЗ 4 Філософія нового часу та 
XIX ст. Суспільно-
економічний розвиток.

Філософські основи управління, 
пошук нових ідей.

Модуль 2. МІКРОЕКОНОМІЧНІ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Лекція 5. Проблеми управління 

суспільством в класичній 
німецькій філософії.

ПЗ 5 Класична німецька 
філософія.   Теорії 
управління.
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Класична німецька філософія.   
Теорії управління.

Лекція 6. Держава, політика та бізнес. ПЗ 6 Призначення держави, 
портрет політика, 
бюрократія.

Політика держави, інтереси 
особистості та суспільства.

Лекція 7. Мистецтво управляти ПЗ 7 Властивості лідера, стилі 
управління, сценарії 
оптимізації.

Воля до влади та безґрунтовність. 
Сценарії управління в бізнес-
структурі.

Лекція 8. Раціоналізм, інтуїтивізм, 
прагматизм – філософська основа
сучасного управління та бізнесу.

ПЗ 8 Раціоналізм, інтуїтивізм 
та прагматизм у бізнесі.

Втілення раціоналізму, 
інтуїтивізму та прагматизму в 
сучасні бізнес-структури.

Лекція 9. Філософія успіху підприємця ПЗ 9 Філософія успіху 
підприємця.

Успіх як сенс життя.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
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1. Арістотель. Нікомахова етика / пер. з давньогрецької В. Ставнюк.

– К.: Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с.
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1. Філософія бізнесу: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти
бакалавр спеціальності 071 Облік та оподаткування, для денної
та  заочної  форм  навчання  /  П.В.  Смірнова.  –  Харків:  ФО-П
Шейніна О.В., 2021. – 76 с. (4,7 д.а.).

2. Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. –
К.: Основи, 2000. – 239 с.

2. Управлінський консалтинг: конспект лекцій для здобувачів вищої
освіти  магістр  спеціальності  051  Економіка  ОПП  «Економіка
підприємства»,  для  денної  та  заочної  форм  навчання  /  П.В.
Смірнова. – Харків: ФО-П Шейніна О.В., 2020. – 126 с.

3. Гоббс  Т.  Левіафан,  або  Суть,  будова  і  повноваження  держави
церковної та цивільної / пер. з англ. Р. Димерець та ін.; наук. ред.
Т. Польська. – К. : Дух і Літера, 2018. – 600 с.

3. Стратегія  підприємства:  конспект  лекцій  для  здобувачів  вищої
освіти  зі  спеціальності  051  Економіка  за  рівнем  бакалавр  для
денної та заочної форм навчання / П.В. Смірнова. – Харків: ФО-П
Шейніна О.В., 2020. – 115 с.(7,2 д.а.).

4. Декарт  Р.  Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати
свій розум і відшуковувати істину в науках / пер. В. Андрушко, С.
Гатальська. – К. : Тандем, 2011. – 101 с.

4. Локк Джон. Розвідка про людське розуміння: у 4-х кн. / Д. Локк;
пер. з англ. Н. Бордукова. – Х. : Акта, 2002 .Кн. 3 : Про слова. – Х.,
2012. – 248 с.

5. Кант  І.  Критика  чистого  розуму  /  пер.  з  нім.  та  прим.  І.
Бурковський. – К. : Юніверс, 2019. – 502 с.

6. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. –
Минск: Попурри, 2011. – 352 с.

7. Кун Т. Структура наукових революцій / пер. О. Васильєв. – К. : Port-
Royal, 2011. – 226 с.

8. Фройд З. Вступ до психоаналізу / пер. з нім. П. Таращука. – Харків:
Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 478 с.

9. Фромм Е . Втеча від свободи / пер. з англ. М. Яковлєва. – Харків:
Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. 284 с

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ

до 50 50% від усередненої оцінки за модулі
Підсумкове оцінювання 100 бальна ECTS (стандартна)

до 50 підсумкове тестування

до 50 відповіді на тестові питання

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна до 20 усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях

до 30 результат засвоєння блоку самостійної роботи

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані 
у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність.


