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ВСТУП 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Підприємництво 
та бізнес культура» складена відповідно до Освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність, що затверджена рішенням Вченої ради Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара (протокол від 26.04.2017 р. № 
12). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи і підходи до 
організації підприємницької діяльності 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Теоретичною базою вивчення дисципліни «Підприємництво та бізнес-

культура» є «Основи підприємницької діяльності». 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальні основи підприємництва та бізнес культури 
Змістовий модуль 2. Практичні та прикладні аспекти культури 

підприємницької діяльності. 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємництво та 
бізнес культура» є формування у студентів системи знань щодо сутності 
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; 
набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що 
виникають у діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого 
бізнес-середовища та підвищення ефективності функціонування виробничо-
господарських систем. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Підприємництво та 
бізнес культура» є сприяння розумінню загальних положень, принципів і 
методів підприємницького менеджменту, загальних умов підприємницької 
діяльності та бізнес-культури; розвиток здібностей і формування навичок, що 
дозволяють менеджерам і економістам здійснювати підприємницьку та 
інноваційну діяльність щодо заснування власної справи; формування знань 
щодо використання соціально-психологічних методів управління в контексті 
формування бізнес-культури. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: на ознайомлювально-орієнтованому рівні – основні поняття та 

сутність підприємницької діяльності, особливості заснування власної справи в 
Україні, аспекти підприємницького менеджменту, організацію малого 
підприємництва, етику та культуру ділового спілкування, психологію 
підприємницької діяльності; на понятійно-аналітичному рівні – договірні 
взаємовідносини у підприємництві, культуру ведення бізнесу. 



 

  

вміти: на стереотипному рівні використовувати набуті знання в 
практичній організаційно-економічній діяльності. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5,0 кредитів 
ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕС КУЛЬТУРИ 
 

Тема 1. Економіко-правові основи підприємництва 
Поняття підприємництва. Визначення підприємництва. Суб’єкти 

підприємницької діяльності. Види та організаційні форми підприємницької 
діяльності. Правова основа підприємницької діяльності в Україні. Основи 
законодавства, що регулюють відношення в сфері підприємництва. Закон 
України про підприємництво. Законодавчі акти по регулюванню 
підприємницької діяльності. 

 
Тема 2. Підприємництво в Україні: історія розвитку та сучасний стан 
Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.  Місце та 

роль підприємництва в економіці України.  Історія розвитку та традиції 
підприємництва в Україні. Історія та традиції діяльності підприємців 
Дніпропетровського краю. Відомі підприємці минулих часів та їх вклад в 
розвиток регіону. Сучасний стан розвитку підприємницької діяльності в 
Дніпропетровському регіоні.   

 
Тема 3. Сутність та зміст бізнес-культури 
 Загальне поняття  «культури», «бізнес-культури», «культури 

підприємства», «культури  підприємництва». Поняття «моралі», «етики», 
«економічної етики». Необхідність розгляду питань пов’язаних з етичними 
нормами в підприємницькій діяльності в сучасних умовах. Зміст та складові 
елементи культури підприємства.  Культура як чинник формування методів 
підприємницького менеджменту. 

 
Тема 4. Етика підприємницької діяльності 
Поняття та зміст підприємницької етики. Проблеми втілення етичних 

засад у господарську діяльність. «Економічна етика», «Етика підприємництва», 
«Ділова етика». Умови формування підприємницької культури та етики. 
«Етичні нормативи». 

 
 
Тема 5. Соціальна відповідальність та суспільна свідомість сучасного 

підприємця 



 

  

Основні підходи до визначення відповідальності бізнесу. Поняття та зміст 
соціальної відповідальності підприємництва. Участь підприємців у вирішені 
соціальних та суспільно значущих завдань та проблем. Взаємовідносини 
підприємця з фіскальними органами. Підприємець на ринку праці (створення 
робочих місць, сприяння зайнятості населення). Екологічні наслідки 
підприємницької діяльності. Вплив підприємницької діяльності на виховання 
дітей та підлітків. Благодійність.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ 

АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Тема 6. Корпоративна бізнес-культура 
Сутність та зміст поняття «корпоративна культура». Види корпоративних 

культур. Корпоративний (фірмовий) стиль. Корпоративні свята, традиції . 
Стиль підприємця – керівника. 

 
Тема 7. Етикет ділових та службових відносин 
Загальне поняття ділового етикету та етикету службових відносин. 

Правила поведінки в офісі. Проведення наради, засідання. Етикет телефонних 
розмов. 

 
Тема 8. Ділове спілкування в неформальній обстановці 
Вибір зручної форми проведення ділових переговорів. Етичні норми 

поведінки за столом під час ділових переговорів в неформальній обстановці. 
Корпоративні свята, традиції   

 
Тема 9. Зовнішні прояви бізнес культури.  Бізнес-дизайн 
Фірмовий стиль і його елементи. Торгова марка, товарний знак, символ, 

логотип. Бізнес-дизайн: дизайн інтер’єру, приладів, печатної продукції, візитки,  
буклети. Неймінг, копірайтинг, слоган. 

 
Тема 10. Формування іміджу та стилю ділової людини 
Зовнішній вигляд як засіб створення іміджу професіонала. Формування 

гардеробу ділової людини.  Міміка та жести як складові професійного іміджу 
ділової людини. 
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К.: ЦУЛ, 2014. – 308 с. 

25. Юрчишена Л. В. Планування підприємницької діяльності: [навч. 
посіб.] / Л. В. Юрчишена; Вінниц. фінанс.-екон. ун-т. – Вінниця: ВФЕУ, 2014. – 
366 с. 

 



 

  

3.3. Методичні рекомендації: 
1. Тімар І. В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Підприємництво та 

бізнес культура». – додається в НМКД. 
2. Тімар І. В.  Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни 

«Підприємництво та бізнес культура» – додається в НМКД. 
 
3.3. Інформаційні ресурси: 
1. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно 

системи, що розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних 
органів). 
Закони України – http:/ /meta-ukraine.com 
Офіційний сайт Державного комітету статистики України / www.ukrstat.gov.ua 
Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського / 
www.biblvernad.org.ua 
http://www.aib-world.org/trademission. shtml 
http://www.bcemag.com 
http://www.economist.com 
http://www.ibisa.Bizland.com 
Освітні ресурси України – http://meta-ukraine.com/topics.asp?t=12 
Освіта в Україні – Інтернет-сервіс для установ освіти України – http://www.edu-
ua.net/ 
Українські навчальні та наукові інститути –
http://www.ukma.kiev.ua/ICC/wwwscint.html 
Міжнародна освітня та ресурсна мережа – http://www.kar.net/-iearn 
Українська преса в Інтернеті – http://UAmedia/visti.net/link/ 
Наукові журнали – http://www.karelia.ru/psu/-eflov/online/e.html 
Бібліотечний світ України – www.ukrlib-world.kiev.ua 
Бібліотеки світу – http://staffweb.library.van-derbilt.edu/breeding/ 
Національна бібліотека України ім.. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/ 
Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.ukma/kiev.ua/ukmalib 
Державна освітянська бібліотека України – http://www.edu-ua.net/library/ 
Загальнодоступні російські електронні бібліотеки – http://www.ore.ru/- 
patrikev/liblib/liblist.htm 
Бібліотека Мошкова – http://www.lib.ru 
«Лавка языков»  - www.russ.ru 
Український літературний журнал – http://ukrlit.iscool.net/ 
"Український Центр" - освітньо-інформаційний ресурс  Бібліотека. Форум. 
Галерея. Блог. http://www.ukrcenter.com  
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua  
Обласна універсальна наукова бібліотека (м. Кіровоград) http://library.kr.ua  
Науково-технічна бібіліотека. Читальня on-line. http://library.tu.edu.te.ua  
 
 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ 



 

  

 
Підсумкова атестація з навчальної дисципліни «Підприємництво та бізнес-

культура» – залік. 
 
 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 
Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою: 

1) усних опитувань на практичних заняттях; 
2) письмових контрольних робіт; 
3) письмових тестових завдань; 
4) виконання реферативних завдань. 
 

Критерії успішності 
  

Оцінки «зараховано» (А) заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив 
(виявила) всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння 
вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений 
(ознайомлена) з основною і додатковою літературою. Зазвичай, оцінка 
«відмінно» ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та принципи 
сучасної економічної теорії, вільно оперують економічними категоріями та 
інтерпретують графічні економічні моделі, усвідомлюють зв’язки між 
основними економічними явищами та процесами, творчо та коректно 
використовують їх при розв’язанні задач. 

Оцінки «зараховано» (В, С) заслуговує студент (студентка), який (яка) 
виявив (виявила) повне знання навчального матеріалу, успішно виконав 
(виконала) передбачені програмою завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану 
основну літературу. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які 
засвідчили системні знання понять та принципів економічної теорії і здатні до 
їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної роботи 
і професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, 
пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих результатів та 
висновків. 

Оцінки «зараховано» (D, E) заслуговує студент, який виявив знання 
основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням 
передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої 
основної літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, 
які допустили суттєві помилки в усних відповідях та при виконанні завдань 
контрольних робіт, мали серйозні труднощі у спробах усунути ці помилки 
самостійно. 

Оцінка «незараховано» (FX) виставляється студентові, який виявив значні 
прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки 
у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 
літературою. Як правило, «незадовільна» оцінка виставляється студентам, у 



 

  

яких відсутні знання базових положень сучасної економічної теорії або їх 
недостатньо для продовження навчання чи початку професійної діяльності. 


