
1. Назва модуля: Підприємництво і бізнес-культура 
2. Код модуля: МУБ_6_ПП.09_4 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 4 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекції – 18 год., практичні – 18 год.). 
6. Лектор: Бондарук Ігорь Сергійович – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття та сутність підприємницької діяльності; особливості 

підприємницької діяльності та функції бізнес-культури; загальні умови 
започаткування і ведення підприємницької діяльності та бізнес-культури, 
положення, принципи і методи підприємницького менеджменту; ключові аспекти 
організації малого підприємництва, етику та культуру ділового спілкування, 
психологію підприємницької діяльності; нормативно-правову базу та особливості 
державного регулювання підприємницької діяльності, договірні взаємовідносини у 
підприємництві, культуру ведення бізнесу. шляхи підвищення ефективності 
підприємництва; технології попередження та усунення бізнес-конфліктів. 
особливості використання соціально-психологічних методів управління в контексті 
формування бізнес-культури; принципи сучасної етики бізнесу; ціннісні аспекти 
підприємництва та бізнес- культури; інструменти оцінки організаційної культури, 
профіль організаційної культури; особливості міжнародного ділового спілкування 
та основи міжкультурної комунікації; стандарти, призначення, структура та 
механізм застосування принципів етичної поведінки; елементи ідеології організації 
та методи формування, підтримки та розвитку організаційної культури; 
особливості організаційної культури в період трансформації бізнесу, методи та 
інструменти трансформації бізнес-культури; 

вміти: здійснювати підприємницьку та інноваційну діяльність щодо 
заснування власної справи; забезпечувати результативність інноваційних процесів 
та створювати умови для розкриття творчого потенціалу; мінімізувати ризик при 
прийнятті підприємницьких рішень; аналізувати та ідентифікувати етичні проблеми 
в сфері бізнесу; ідентифікувати цінності особи та групи; цілеспрямовано 
формувати імідж, що задовольняв би статусним вимогам; визначати організаційні 
заходи щодо формування та підвищення ефективності організаційної культури; 
визначати ключові характеристики організаційної культури; адаптувати власну 
модель поведінки до умов соціокультурного середовища планувати, 
організовувати і аналізувати власну навчальну діяльність; використовувати 
найефективніші засоби самоорганізації навчання; самостійно працювати з різними 
джерелами інформації; організовувати та вести пошукову та науково-дослідну 
роботу. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Підприємництво як вид господарювання. Галузі та види господарської 

діяльності. Підприємницьке середовище. Види підприємств та організаційно-
правові форми підприємництва. Організація підприємництва. Менеджмент у 
підприємництві. Поняття та складові бізнес-культури. Культура як чинник 
формування методів підприємницького менеджменту. Психологія та мотивація 
підприємницької діяльності. Етика ділових відносин та професійна етика в 
підприємництві. Етична та соціальна відповідальність підприємця. Зарубіжний 
досвід формування бізнес-культури підприємницької діяльності. 



11. Рекомендована література: 
1. Виноградська А.М. Основи підприємництва: навчальний посібник / 

А.М. Виноградська; друге видання, перероб. і доп. – К.: Кондор, 2008 – 544 с. 
2. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: [навч. посіб.] / П.Л. Гордієнко. – К. : 

Алерта, 2006. – 404 с. 
3. Донець Л.І. Основи підприємництва : [навч. посіб.] / Л.І. Донець, 

Н.Г. Романенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 320 с.  
4. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : [навч. посіб.] / 

С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – К. : Вид. центр «Акад.», 2005. – 280 с.  
5. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: культура, технологія, 

відповідальність: навчальний посібник з грифом МОН / Г.М. Захарчин, 
О.В. Юринець. – К.: Знання, 2011. – 254 с. 

6. Колот В.М., Рєпіна І.М., Щербина О.В. Підприємництво: організація, 
ефективність, бізнес-культура: навч. посіб. – Вид. 3-є, без змін / В.М. Колот, 
І.М. Рєпіна, О.В. Щербина. – К.: КНЕУ, 2010. – 444 с. 

7. Лігоненко Л.О. Підприємництво і бізнес-культура: підручник / 
Л.О. Лігоненко, Г.Л. Піратовський, І.В. Молоштан та ін.; за заг. ред. Л.О. Лігоненко – 
К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2011. – 508 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, самостійна 

робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 


