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1. Мета дисципліни 

формування у здобувачів теоретичних знань та практичних навиків бізнес-

культурної взаємодії та тайм-менеджменту в підприємницькій діяльності. 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: Основи підприємництва, 

Економіка підприємства, Маркетинг, Філософія, Міжнародний бізнес, Практикум 

з інформаційних і комунікаційних технологій, Електронний бізнес, Організація 

торгівлі, Законодавче забезпечення підприємницької діяльності Українські 

історико-гуманітарні студії 

 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН 4. Використовувати сучасні 

комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та 

розповсюдження професійно-

спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

Словесні, 

наочні, 

практичні, 

пояснювальн

о-

ілюстративні,  

аналітичні. 

Самостійна 

робота 

Сase study, 

Доповідь 

Ділові ігри,  

Виступ з 

доповіддю, 

презентація 

результатів кейсу 

ПРН 4.1 Мають 

навички використання 

сучасних 

комп’ютерних і 

телекомунікаційних 

технологій для пошуку, 

обробки, презентації 

інформації та доповіді 

результатів вирішення 

практичних ситуацій в 

підприємницькій, 

торговельній та 

біржовій діяльності. 
ПРН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

Усне опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

самостійна 

письмова робота 

ПРН 5.1. Вміють 

працювати з 

інформацією у сфері 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 
ПРН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати професійних 

цілей 

Участь в діловій 

грі 

Сase study 

ПРН 6.1.Вміють 

працювати в команді та 

взаємодіяти членами 

соціуму з приводу 

вирішення проблемних 

ситуацій та досягнення 

професійних цілей. 
ПРН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

Усне опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

самостійна 

письмова робота 

ПРН 11.1. Знають 

основи функціонування 

підприємницьких, 

торгівельних та 

біржових структур  

 

ПРН 17. Вміти вирішувати 

професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

Усне опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

ПРН 17.1. Вміють 

вирішувати професійні 

завдання з організації 

діяльності  
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структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях з 

урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх впливів 

самостійна 

письмова робота 

підприємницьких, 

торговельних та 

біржових структур. 

Вміють ідентифікувати 

та вирішувати 

проблеми 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Бізнес-культура та тайм-менеджмент 

Змістовий модуль 1. Концептуальні положення та особливості формування 

бізнес-культури. 

Сутність та складові бізнес-культури. Складові культури підприємництва. 

Цінності. Основні чинники, які впливають на культуру бізнесу. Виникнення та 

формування культури підприємницької організації.  

Основи формування культурних бізнес-комунікацій. Сутність та функції 

комунікацій. Процес комунікацій. Функції та форми комунікацій. Різновиди 

комунікаційних мереж. 

Бізнес-комунікації. Сутність бізнес-комунікацій. Форми та принципи ділового 

спілкування. Види спілкування. Ділове листування. Ділова бесіда. Етика бізнесу. 

Основи бізнес-етикету. Зовнішній вигляд. Діловий стиль. Дрес-код. Телефонні 

розмови. Психологічні та етичні норми і принципи ділового спілкування. 

Управлінська етика. Манера поведінки. Візитна картка.  

Змістовий модуль 2 Кросс-культурні аспекти бізнес взаємодій. 
Моделі крос-культурної поведінки в бізнесі. Невербальна комунікація. 

Проксемічні особливості невербального  спілкування. Зони спілкування. 

Характеристика моделей крос-культурної поведінки в бізнесі за напрямком 

зосередження уваги в бізнес-комунікаціях. 

Змістовий модуль 3 Тайм-менеджмент в корпоративній культурі. 
Що таке тайм-менеджмент – сутність та історія виникнення. Міфи про управління 

часом. 7 головних принципів керування часом.  

Тайм-менеджмент Керуй часом – керуй життям! Причини дефіциту часу. Основні 

методи і правила в управлінні часом. Методики планування. Матриця 

Ейзенхауера. Принцип Парето. Система управління часом Б. Франкліна. Стрілка 

планування.  

Хронофаги. Викрадачі Часу. Основні правила планування часом. Методи 

управління часом. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 34 34 - 52 

Змістовий модуль 1   30 12 12 - 6 

Змістовий модуль 2   30 10 10 - 10 

Змістовий модуль 3 45 12 12 - 21 

Індивідуальне завдання - - - - - 
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Підсумковий контроль 15 - - - 15 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин 

Змістовий модуль 1  

Концептуальні положення та особливості формування бізнес-культури 
Тема 1 Бізнес-культура Сутність та складові бізнес-культури. 

Складові культури підприємництва. 

Цінності. Основні чинники, які впливають 

на культуру бізнесу. Виникнення та 

формування культури підприємницької 

організації. 

4 

Тема 2 Комунікації. Основи формування культурних бізнес-

комунікацій. Сутність та функції 

комунікацій. Процес комунікацій. Функції 

та форми комунікацій. Різновиди 

комунікаційних мереж. 

4 

Тема 3 Бізнес-комунікації Бізнес-комунікації. Сутність бізнес-

комунікацій. Форми та принципи ділового 

спілкування. Види спілкування. Ділове 

листування. Ділова бесіда. Етика бізнесу. 

Основи бізнес-етикету. Зовнішній вигляд. 

Діловий стиль. Дрес-код. Телефонні 

розмови. Психологічні та етичні норми і 

принципи ділового спілкування. 

Управлінська етика. Манера поведінки. 

Візитна картка. 

4 

Змістовий модуль 2 Кросс-культурні аспекти бізнес взаємодій 
Тема 4 Моделі крос-

культурної поведінки в 

бізнесі. 

Моделі крос-культурної поведінки в 

бізнесі. Невербальна комунікація. 

Проксемічні особливості невербального  

спілкування. Зони спілкування. 

Характеристика моделей крос-культурної 

поведінки в бізнесі за напрямком 

зосередження уваги в бізнес-комунікаціях. 

5 

Тема 5 Міжнародні бізнес-

комунікації 

Різниця в бізнес-комунікаціях в різних 

країнах. Особливості бізнес-комунікацій. 

Необхідність врахування особливостей в 

бізнес-комунікаціях різних країн. 

5 

Змістовий модуль 3 Тайм-менеджмент в корпоративній культурі 
Тема 6 Тайм-менеджмент Що таке тайм-менеджмент – сутність та 

історія виникнення. Міфи про управління 

часом. 7 головних принципів керування 

часом.  

4 

Тема 7Методи та правила 

управління часом 

Тайм-менеджмент Керуй часом – керуй 

життям! Причини дефіциту часу. Основні 

методи і правила в управлінні часом. 

Методики планування. Матриця 

Ейзенхауера. Принцип Парето. Система 

управління часом Б. Франкліна. Стрілка 

планування. 

4 
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Тема 8 Хронофаги та 

методи їх усунення. 

Хронофаги. Викрадачі Часу. Основні 

правила планування часом. Методи 

управління часом. 

4 

Всього  34 

 

7. Теми практичних занять* 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин 

Змістовий модуль 1  

Концептуальні положення та особливості формування бізнес-культури 
Тема 1 Бізнес-культура Сутність та складові бізнес-культури. 

Складові культури підприємництва. 

Цінності. Основні чинники, які впливають 

на культуру бізнесу. Виникнення та 

формування культури підприємницької 

організації. 

4 

Тема 2 Комунікації. Основи формування культурних бізнес-

комунікацій. Сутність та функції 

комунікацій. Процес комунікацій. Функції 

та форми комунікацій. Різновиди 

комунікаційних мереж. 

4 

Тема 3 Бізнес-комунікації Бізнес-комунікації. Сутність бізнес-

комунікацій. Форми та принципи ділового 

спілкування. Види спілкування. Ділове 

листування. Ділова бесіда. Етика бізнесу. 

Основи бізнес-етикету. Зовнішній вигляд. 

Діловий стиль. Дрес-код. Телефонні 

розмови. Психологічні та етичні норми і 

принципи ділового спілкування. 

Управлінська етика. Манера поведінки.  

4 

Змістовий модуль 2 Кросс-культурні аспекти бізнес взаємодій 
Тема 4 Моделі крос-

культурної поведінки в 

бізнесі. 

Моделі крос-культурної поведінки в 

бізнесі. Невербальна комунікація. 

Проксемічні особливості невербального  

спілкування. Зони спілкування. 

Характеристика моделей крос-культурної 

поведінки в бізнесі за напрямком 

зосередження уваги в бізнес-комунікаціях. 

5 

Тема 5 Міжнародні бізнес-

комунікації 

Різниця в бізнес-комунікаціях в різних 

країнах. Особливості бізнес-комунікацій. 

Необхідність врахування особливостей в 

бізнес-комунікаціях різних країн. 

5 

Змістовий модуль 3 Тайм-менеджмент в корпоративній культурі 
Тема 6 Тайм-менеджмент Що таке тайм-менеджмент – сутність та 

історія виникнення. Міфи про управління 

часом. 7 головних принципів керування 

часом.  

4 

Тема 7Методи та правила 

управління часом 

Тайм-менеджмент Керуй часом – керуй 

життям! Причини дефіциту часу. Основні 

методи і правила в управлінні часом. 

Методики планування. Матриця 

4 
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Ейзенхауера. Принцип Парето. Система 

управління часом Б. Франкліна. Стрілка 

планування. 
Тема 8 Хронофаги та 

методи їх усунення. 

Хронофаги. Викрадачі Часу. Основні 

правила планування часом. Методи 

управління часом. 

4 

Всього  34 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування; 

поточне тестування, самостійна робота, презентації, виконання практичних 

завдань та кейсів, доповіді.  

Підсумковий контроль: екзамен (екзаменаційний білет містить одне 

теоретичне питання, одне практичне завдання (кейс) та тестові питання. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 8 - 12 

Змістовий модуль 2 20 8 - 12 

Змістовий модуль 3 30 15 - 15 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

Розпо

діл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Робота на практичному занятті за темою 1 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

2 

Робота на практичному занятті за темою 2 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

2 

Робота на практичному занятті за темою 3 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 (Moodle) 10 

Змістовий модуль 2 20 

Робота на практичному занятті за темою 4 
(ділова гра, кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Робота на практичному занятті за темою 5 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 (Moodle) 10 

Змістовий модуль 3 30 

Робота на практичному занятті за темою 6 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Робота на практичному занятті за темою 7 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Робота на практичному занятті за темою 8 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Підготовка доповіді та її презентація 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 (Moodle) 10 

Підсумковий контроль – іспит 30 

Теоретичне питання 1 10 

Практичне завдання 1 (кейс) 10 

Тестування  10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,диф. заліку для заліку 
90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 задовільно 
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60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

Незадовільно  з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано  з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс Бізнес-культура та тайм-менеджмент (id 1639) 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1639 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Міцкевич Н. В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 
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