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Останню ремарку слід зробити щодо форми, у якій 
представлена збірка "Вогонь і кров". Їй робить честь її пе-
ршість у якості україномовного перекладу. Ідеї, виголоше-
ні різними мовами, сповнені й різного сенсу, тому пере-
клад у даному випадку опиняється не лише інструментом 
для полегшення сприйняття тексту україномовним чита-
чем, не лише способом доступу до літератури (про що 
мріяв, зокрема, академік Сахаров), але й окремим твором. 
Тому, коли пошановувач Юнгера-письменника, Юнгера-
філософа, Юнгера-традиціоналіста бере до рук "Вогонь і 
кров", замість однієї книжки він ніби отримує дві. Й де ми 

знаходимось тут? Ще не в тому місці, котре перетинає 
лінію ("через лінію"), але там, де лінія починається ("перед 
лінією"). Якщо ми хочемо почати спочатку, то це логічно 
робити саме звідси. І, мабуть, варто поставити – замість 
крапки чи трьох крапок – дещо зі слів Юнгера: 

Тому ми мусимо відігнати смуток, адже поля знову 
будуть оброблятися, селища знов відбудуються, і 
народять людей більш ніж потрібно – але час і доля 
являють нам себе лише одного разу. 
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23‒24 листопада 2017 року на базі кафедри етики, 

естетики та культурології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка було проведено 
науково-практичну конференцію (з міжнародною уча-
стю) "Професійна та корпоративна етика на сучасному 
етапі соціогуманітарного знання", на якій було пред-
ставлено проміжні результати роботи над науковим 
дослідженням кафедри "Професійні та корпоративні 
етики: проблеми обґрунтування та впровадження". 

Орієнтована на теоретично вивірене забезпечення 
викладання дисципліни "Професійна і корпоративна ети-
ка" у магістерських програмах КНУ імені Тараса Шевчен-
ка, науково-дослідна тема кафедри уможливила обгово-
рення на конференції специфіки теоретичних і практич-
них проблем професійної і корпоративної етики за фахо-
вим спрямуванням магістерських програм нашого універ-
ситету, осмислення місця і ролі професійної і корпора-
тивної етики в контексті прикладного повороту в теорії 
моралі, дослідження теоретичних питань соціально-
нормативної конкретизації моралі у професійних сферах. 

Доц. Нападиста В. Г. представила доповідь "Профе-
сійна та корпоративна етика у науково-практичному ди-
скурсі сучасної України", доц. Подолян Г. П. та доц. Рих-
ліцька О. Д. підняли питання деонтології у професійній 
етиці та етичної складової у професійній діяльності 
відповідно. Проф. Павлова О. Ю. детально зупинилася 
на питаннях корпоративної та професійної відпові-
дальності викладача філософського факультету та 
динаміки професійних і корпоративних цінностей у 
процесі трансформації соціокультурних функцій 

університету. Доц. Маслікова І. І. висвітлила питання 
професійної і корпоративної етики для політологів, а доц. 
Шинкаренко О. В. – етики держслужбовців та публічного 
адміністрування у світлі нових вимог до професійних 
компетенцій. Д. філос. н. Стоян С. П. та доц. Тормахова 
А. М. проблематизували етичні питання в діяльності 
митця, а к. філос. н. Буцикіна Є. О. розглянула етичний 
кодекс як інструмент регуляції професійної та 
організаційної діяльності у сфері сучасного мистецтва. 

Колеги з факультетів та інститутів нашого універси-
тету, залучені до викладання дисципліни "Професійна і 
корпоративна етика", взяли участь в обговоренні продук-
тивних моделей її подання з урахуванням спеціалізації 
студентів. Так, проф. Зязюн Л. І. зупинилася на питанні 
виховання як складової моделі професійного розвитку 
особистості на прикладі освітньої системи Франції. Проф. 
Баюра Д. О. приділив увагу корпоративній етиці та корпо-
ративній культурі як основі сталого розвитку підприємств 
корпоративного типу. Фахівці з етики з інших навчальних 
закладів та освітніх установ долучилися до обговорення. 
Проф. Василевська Т. Е. (Національна академія держав-
ного управління при Президентові України) окреслила 
проблемне поле професійно-етичної освіти в Україні. 
К. філос. н. Сингаївська А. М. з Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти прочитала доповідь 
"Розриви професійної етики та академічної до-
брочесності в сучасній науці України", проф. Нікульчев 
М. О. з Донецького національного технічного універси-
тету (м. Покровськ) – "Місце моральних цінностей у 
вихованні". К. філос. н. Петрова Г. М. з Національної 
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академії внутрішніх справ представила на обговорення 
тему професійної етики поліцейського та її викладання у 
вищих навчальних закладах системи МВС. Д. філос. н. 
Надурак В. В. з Прикарпатського університету імені Ва-
силя Стефаника оприлюднив результати свого дослі-
дження на тему: "Конфлікти соціальних та моральних 
евристик як проблема професійної і корпоративної ети-
ки". Д. філос. н. Бойченко Н. М. (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка) по-
ділилася досвідом викладання курсу "Біоетичні та 
деонтологічні засади діяльності лікаря" в системі 
післядипломної медичної освіти. Доц. Кундеревич О. В. з 
Київського національного університету культури і мис-
тецтв ознайомила учасників конференції із специфікою 
становлення професійних та етичних стандартів у сфері 
PR- діяльності. 

Конференція проходила в дружній, невимушеній 
атмосфері. У жвавому, зацікавленому обговоренні взя-
ли участь всі учасники. 

За результатами роботи конференції опубліковано 
збірник матеріалів: Професійна та корпоративна етика 
на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання 
: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 23–24 листопада 
2017 року) / редкол.: А. Є. Конверський та ін. – К. : ВПЦ 
"Київський університет", 2018. – 135 с.  
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