
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 (лекцій – 18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Бодарук Ігор Сергійович 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: сутність підприємництва, як особливого виду діяльності, 

певного стилю і типу поведінки, що визначає бізнес-культуру підприємства, 
сучасної форми господарювання виробничо-комерційних структур в умовах 
ринкових відносин; 

вміти:  комплексно сприймати та вирішувати проблеми, що виникають 
у діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-
середовища та підвищення ефективності функціонування виробничо-
господарських систем. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

  – пререквізити: менеджмент, основи економічної теорії, економіка 
підприємства, господарське законодавство. 

10. Зміст модуля:  
Загальна характеристика підприємництва; типологія підприємництва; мале 
підприємництво у ринковій економіці; економічна свобода і підприємництво; 
технологія створення підприємства та заснування власної справи; організація 
бізнесу; формування підприємницького капіталу; інвестиційна політика 
фірми; договірні взаємовідносини і партнерські взаємозв’язки в 
підприємництві; підприємницький успіх; аналітичне оцінювання 
ефективності підприємницької діяльності; шляхи підвищення ефективності 
підприємництва; тіньова економіка в бізнесі; державна підтримка малого 
бізнесу; бізнес-культура; сутність, значення та ментальність бізнес-культури; 
культура як чинник формування методів підприємницького менеджменту; 
ділові відносини; ділове спілкування, ділова та професійна етика; технології 
попередження та усунення бізнес-конфліктів. 
11.Рекомендована література: 

1. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. 
Наливайко та ін.; за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 
2001. – 528 с. 
2. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1.  
Організація бізнесу: навч. посібник / Л. І. Скібіцька,                      О. М. 
Скібіцький. – К. : Кондор, 2009. – 896 с. 

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

13. Методи і критерії оцінювання: 



– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, 
індивідуальне навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання). 
14.  Мова навчання: українська. 


