
ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ 

Мета курсу – полягає у ґрунтовному вивченні студентами теоретико-
методологічних основ філософії бізнесу через поглиблене усвідомлення 
філософських аспектів економіки, філософського моделювання та 
прогнозування.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Економіка, 
Соціальна філософія, Теорія управління, Культурологія, Психологія 
менеджменту, Маркетинг, Ринкові дослідження, Організаційна культура тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність апелювати набутими уміннями і навичками 
ефективного аналізу, прогнозування і управління бізнесом.  

Програмні результати навчання: 
знати: загальні принципи і підходи до філософського осмислення економіки; 
методологію філософського моделювання міжнародних відносин; понятійно-
термінологічний апарат; специфіку філософії і міжнародного бізнесу; основи 
філософського прогнозування міжнародного бізнесу;  
вміти: застосовувати методику філософського моделювання; оцінювати ризики 
та економічну ефективність застосування філософських моделей; проводити 
дослідження та прогнозування міжнародних відносин; впроваджувати 
результати моделювання, дослідження та прогнозування в практику 
міжнародного бізнесу; 
володіти: більш глибоким розумінням проблем міжнародного бізнесу, їх 
філософського осмислення та практичне застосування набутих знань, умінь та 
навичок в конкретних ситуаціях. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ. Філософія економіки. Вступ. Філософія. Основні 
категорії та закони філософії. Категорії та економічні закони. Філософія права. 
Філософія життя. Соціальна філософія. Філософія економіки. Теоретичні 
витоки філософії економіки. Структурно-логічна схема філософії економіки. 
Розумові віконця. Принципи філософського моделювання. Сутність 
філософського прогнозування. Проблеми філософського моделювання та 
прогнозування МЕВ та міжнародного бізнесу. Духовні компоненти бізнесу. 
Духовні компоненти економіки. Ринок як системно-духовне явище. Духовні 
компоненти бізнесу. Економічна свідомість. Економічне мислення. Економічне 
переконання. Економічна ідеологія. Економічна ідеологія. Економічна 
психологія. Абстрактне та конкретне в філософії бізнесу. Абстрактні методи 
дослідження зв’язків між факторами, що визначають стан держави. Оцінка 
ефективності суспільств за методикою Б.Гаврилишина. Моральні цінності 
бізнесу. Мораль. Моральні цінності. Історія моралі. Категорії моральності 
економіки. Економічна культура. Сутність та функції економічної культури. 
Непараметричні критерії прогнозування міжнародних відносин. Екстраполяція 



тенденцій в міжнародних відносинах. Аналіз проблем філософії міжнародного 
бізнесу. Причина та наслідок у філософії. Походження людини та ідеологій. 
Проблеми філософії міжнародного бізнесу. Суспільний лад. Складові 
суспільного ладу. Вплив суспільного ладу на бізнес. Проблеми міжнародного 
бізнесу. Проблеми філософії міжнародного бізнесу націй-держав на прикладі 
конкретної країни. Когнітивний аналіз проблем міжнародного бізнесу. Критерії 
ефективності суспільства. Прогнозування геополітичного впливу на проблеми 
філософії міжнародного бізнесу.  
МОДЕЛЮВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. 
Моделювання в дослідженні міжнародного бізнесу. Модель. Моделювання. 
Математичне моделювання. Принципи математичного моделювання. 
Математичне моделювання міжнародних відносин. Філософське моделювання. 
Принципи дослідження економіки. Дослідження міжнародного бізнесу. 
Міжнародні стандарти дослідження бізнесу. Клітинне моделювання в 
дослідженні міжнародного бізнесу. Математичні моделі ділових процесів. 
Математичні моделі конфліктних ділових ситуацій. Програмне забезпечення 
моделювання. Економіко-політичні моделі міжнародного бізнесу. Математичні 
моделі економіки. Економічні моделі економіки. Політичні моделі суспільства. 
Економіко-політичні моделі бізнесу. Моделювання міжнародного бізнесу. 
Інноваційна модель міжнародного бізнесу. Інституційна модель 
В.Є.Новицького. Інституційні засади інноваційного бізнесу. Фінансові 
інструменти інституційної моделі. Економічні ресурси цивілізаційного 
розвитку. Базова модель міжнародного бізнесу. Консалтинг у сучасній ринковій 
економіці та міжнародному бізнесі. Комплексні системи моделювання 
економічного розвитку країни та міжнародного бізнесу. Модель. 
Моделювання. Система моделювання. Системи моделювання економічного 
розвитку країни. Система моделювання. Ф.Фукуяма. Система моделювання 
міжнародного бізнесу Ч.Гілла. Комплексні системи моделювання економічного 
розвитку. Філософські засади інноваційної економіки. Інституційні засади 
економіки. Моделювання та прогнозування економічного розвитку. 
Філософські аспекти регулювання відкритої економіки. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 50 годин аудиторних занять і 55 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


