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Етика бізнесу – навчальна дисципліна, яку почали викладати у 

навчальних закладах України на початку ХХІ ст., хоча проблеми етики 

в бізнесі мають таку ж давню історію, як і саме підприємництво. 

Особливої гостроти та актуальності вони набули в другій половині 

ХХ ст., коли ринок трансформувався і загострилася і без того жорстка 

конкуренція, а рівень соціальної безвідповідальності бізнесу почав набувати загрозливого 

для людства характеру. 

У навчальному посібнику представлено накопичений досвід цивілізованих взаємин 

у сфері підприємницької діяльності, розвитку бізнес-етики в сучасних умовах, її засади, 

принципи, норми як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішніх проблем органі-

зації та особи підприємця. Розглядається механізм формування корпоративної етики, 

надаються рекомендації щодо використання етичних норм як дієвого засобу управління; 

формування ділових стосунків з усіма групами стейкхолдерів та у міжнародній діяльності. 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів. Буде корисним для профе-

сіоналів-бізнесменів у вирішенні етичних проблем ділового життя. 
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