
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ «ЕТИКА БІЗНЕСУ» 

 

1. Поняття підприємництва. Визначення підприємництва.  

2. Суб’єкти підприємницької діяльності. Види та організаційні форми 

підприємницької діяльності.  

3. Правова основа підприємницької діяльності в Україні.  

4. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

5.  Місце та роль підприємництва в економіці України.  

6. Історія розвитку та традиції підприємництва в Україні.  

7. Загальне поняття «культури», «бізнес-культури», «культури підприємства», 

«культури підприємництва». 

8. Поняття «моралі», «етики», «економічної етики». 

9. Культура як чинник формування методів підприємницького менеджменту. 

10. Поняття та зміст підприємницької етики.  

11. Проблеми втілення етичних засад у господарську діяльність. «Економічна 

етика», «Етика підприємництва», «Ділова етика».  

12. Умови формування підприємницької культури та етики. «Етичні нормативи». 

13. Основні підходи до визначення відповідальності бізнесу.  

14. Поняття та зміст соціальної відповідальності підприємництва.  

15. Взаємовідносини підприємця з фіскальними органами.  

16. Підприємець на ринку праці (створення робочих місць, сприяння зайнятості 

населення).  

17. Екологічні наслідки підприємницької діяльності.  

18. Вплив підприємницької діяльності на виховання дітей та підлітків. 

Благодійність. 

19. Сутність та зміст поняття «корпоративна культура».  

20. Види корпоративних культур.  

21. Стиль підприємця – керівника. 

22. Загальне поняття ділового етикету та етикету службових відносин.  

23. Правила поведінки в офісі. Етикет телефонних розмов. 

24. Форми проведення ділових переговорів та етичні норми поведінки .  



25. Фірмовий стиль і його елементи.  

26. Торгова марка, товарний знак, символ, логотип.  

27. Бізнес-дизайн: дизайн інтер’єру, приладів, печатної продукції, візитки, 

буклети.  

28. Зовнішній вигляд як засіб створення іміджу професіонала.  

29. Формування гардеробу ділової людини.  

30. Міміка та жести як складові професійного іміджу ділової людини. 

31. Суб'єкти підприємницької діяльності в ринковій економіці. 

32. Види підприємницької діяльності за характером діяльності.  

33. Особливості розвитку підприємницької діяльності в Україні. 

34. Розвиток конкуренції в сучасних умовах. 

35. Культура та етика в підприємництві.  

36. Концепція утилітаризму.  

37. Принципи ділової етики.  

38. Етика справедливості. 

39. Удосконалення нормативно-правової бази розвитку підприємництва.  

40. Економічні основи самоорганізації та кооперування суб'єктів 

підприємницької діяльності.  

41. Рушійні сили підприємництва. 

42. Основні типи конкурентної поведінки.  

43. Розвиток конкуренції в сучасних умовах. 

44. Бізнес-інкубатори, їх роль, функції, завдання.  

45. Інформаційно-технологічні системи, інформаційні комунікації у 

підприємництві.  

46. Технологія прийняття управлінських рішень. 

47. Відносин з клієнтами та партнерами по бізнесу.  

48. Гендерні засади ділової етики.  

49. Національні особливості ділової етики в різних країнах світу.  

50. Норми економічної етики. 

51.  Етичні засади бізнесу.  

52. Класична ринкова парадигма ділової етики. 



53.  Розвиток системи норм поведінки. 

54.  Стимулювання етичної поведінки. Загальні етичні установки. 

55. Імідж як умова ділового успіху фінансиста. 

56. Складові адміністративної етики.  

57. Особливості взаємостосунків представників держави і підприємництва.  

58. Якості сучасного управлінця.  

59. Модель етичної поведінки державного службовця.  

60. Вимого до сучасного керівника.  

61. Підвищення етики державної служби.  

62. Закордонний досвід формування принципів адміністративної етики. 

Взаємовідносини державних службовців та підприємців у зарубіжних країнах. 

63. Історія та умови виникнення етики.  

64. Поняття загальної етики.  

65. Професійна етика в суспільстві та її взаємозв'язок з іншими науками.  

66. Етапи формування ділової етики фінансиста. Класифікація професійної 

етики.  

67. Особливості етики різних професій. Професійна етика фінансиста. 

68.  Етичні засади сучасного бізнесу.  

69. Етика відповідальності. 

70.  Сутність та зміст етики ділових відносин. 


