
Модульна контрольна робота 
з навчальної дисципліни 

 «Етика бізнесу» 
для студентів ІІІ курсу, 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 
          1. Тестові завдання 

1.Етика – це: 
а) наука про поведінку людини; 
б) вчення про роздуми; 
в) філософська наука про мораль. 
2.Етика бізнесу – це : 
а) наука про поведінку людини; 
б) система правил поведінки суб'єктів підприємницької діяльності, їх 

взаємодії та спілкування; 
в) сукупність моральних правил певної суспільної чи професійної 

групи 
3.Засновником етики вважають: 
а) Аристотеля; 
б) Цицерона; 
в) Платона. 
4.Поняття «мораль» вперше вводить: 
а) Цицерон; 
б)  Аристотель; 
в) Сократ. 
7.До функцій етики відносяться: 
а) пізнавальна; 
б) описова; 
в) світоглядна; 
г) комунікативна; 
д) функція вироблення етичних знань. 

         8. До структури моралі відносять: 
а) моральні відносини; 
б) моральну свідомість; 
в) моральну практику; 
г) моральні обов’язки; 
д) моральні функції. 
12. Совість – це 
а) внутрішній контролер; 
б) інтимне почуття; 
в) моральне усвідомлення людиною свого обов’язку і відповідальності 

перед суспільством, самооцінка власних вчинків. 
13. Виберіть найбільш повне визначення поняття «обов’язок»: 
а) відповідальність перед собою; 
б) вольове само примушення; 



в) моральна готовність людини підкорити свої дії, свою поведінку 

суспільним вимогам. 
14. Діловий етикет – це: 
а) результат довгого відбору правил і форм найбільш доцільної 

поведінки, які б сприяли успіху в ділових відносинах; 
б) правила і форми поведінки доцільні в стосунках між статтями; 
в) це поняття містке і включає правила поведінки між діловими 

партнерами й колегами, мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні, 

правила ведення переговорів, норми листування 
15. Тактовність: 
а) почуття міри у людських взаєминах – це моральна інтуїція вихованої 

людини, яка підказує їй делікатну лінію поведінки по відношенню до 

оточуючих; 
б) ввічливість, яка вже стала звичною; 
в) це зовнішня та внутрішня культура особистості. 
г) це почуття міри, яку необхідно дотримуватися в розмові, в особистих 

і службових стосунках, уміння відчувати межу, за яку не варто 

переходити. 
2. Продовжити визначення: 
1) Професійна етика – це сукупність… 
2) Назвіть види професійної етики. 
3) Корпоративна культура -  

         3. Описові питання 
            1. Дайте визначення поняття «етика»,«мораль», «бізнес». 
          2. Фірмовий стиль та його елементи 
          3. Імідж як умова ділового успіху фінансиста. 

 


