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Інформація про курс  

 

Курс «Філософія бізнесу» є нормативною дисципліною освітнньо-наукової програми підготовки 
магістрів. Викладається для магістрів усіх спеціальностей 

 «Міжнародні економічні відносини» на п’ятому році навчання. 

Коротка анотація курсу  

 

Навчальна дисципліна «Філософія бізнесу» спрямована на збагачення й розширення гуманітарної 
підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Здобутки світової та 

вітчизняної філософсько-економічної думки допомагають зрозуміти соціальні, технологічні, наукові 
засади економіки, бізнесу та менеджменту; розкрити зв’язок між економічним, політичним та культурним 

вимірами суспільного життя. Філософія бізнесу розглядає таки феномени економічного життя, як 
власність, праця, гроші. Вона вивчає процеси історичної трансформації економічної реальності та людину 

як суб’єкта господарської діяльності на різних етапах розвитку економіки. 
Мета та цілі курсу  Метою курсу є висвітлення низки питань, що пов`язані з філософським осмисленням бізнесово-

підприємницької діяльності у соціокультурному та історичному контекстах. Цілями курсу є формування 
навичок бізнесової діяльності – комунікацій та провадження «власної справи». 
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Тривалість курсу  

 

2 кредити, один семестр, 74 год.  

 
Обсяг курсу  

 

74 год. 
З них: 
32 аудиторних годин (16 години лекцій, 16 годин семінарських/практичних занять);                                 
42 години самостійної роботи.  

 
 
 



Очікувані результати 
навчання  

 

Після завершення курсу студент повинен:                                                                                                 
Знати:  

 - предметні та методичні засади філософії бізнесу та її місце в системі філософського знання; 
- специфіку філософського осмислення бізнесово-підприємницької діяльності; 
- історичні контексти генези цивілізованих бізнесових відносин та їх передумови; 
- принципи і форми раціоналізму як основу теорії і практики вільного підприємництва; 
- механізм впливу цінностей культури на цивілізаційну компоненту бізнесу; 
- історичне значення економічного лібералізму у формуванні сучасних товарно-ринкових відносин; 
- основні характеристики бізнесового типу особистості; 
- зміст і форми впливу бізнесу на соціально-економічні модернізації суспільства; 
- екзистенційно-феноменологічні аспекти бізнесу; 
- роль бізнесу у трансформаційних процесах суспільства постмодерну. 
Вміти: 
- виокремити предметно-методичну особливість філософії бізнесу у її відмінності від його конкретно-
наукового розуміння; 
- здійснити кваліфікований аналіз статусу бізнесу в умовах античності, середньовіччя, Нового часу і 
сучасності; 
- обгрунтувати світоглядно-методологічне значення раціоналізму як основи цивілізованого 
підприємництва; 
- диференціювати цінності культури залежно від їх впливу на розвиток бізнесу; 
- проаналізувати принцип лібералізму в контексті генези цивілізованого підприємництва; 
- експлікувати особистісні, екзистенційно-феноменологічні і ціннісно-смислові аспекти бізнесу; 
- розкрити причини новаційного характеру бізнесу у перебудовних процесах суспільства; 
- окреслити головні тенденції становлення бізнесу майбутнього; 
- створити бізнес концепцію власного підприємства; 
- вести ділові переговори; 
- укладати угоди та контракти. 



Формат курсу  

 

Очний 

 

 
Теми  

 

Лекційна тематика:  
Тема 1. Філософія менеджменту і бізнесу. 
Тема 2. Місце проблеми управління суспільством в античній філософії.  
Тема 3. Обґрунтування управлінських функцій в філософії середніх віків та Відродження. 
Тема 4. Філософські основи управління суспільством в філософії Нового часу та XIX cт. 
Тема 5. Проблеми управління суспільством в класичній німецькій філософії. 
Тема 6. Проблема свободи волі в діяльності менеджера і бізнесмена.  
Тема 7. Раціоналізм, інтуїтивізм, прагматизм – філософська основа сучасного менеджменту і бізнесу. 
Тема 8. Філософія успіху менеджера. 

 
 
 
 
 
Д-р. економ. наук, доцент, 
професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Львівського національного університету імені Івана Франка                                               Шамборовський Г. О.                


