Анотація з предмету «Основи бізнесу»
Предметом навчальної дисципліни «Основи бізнесу» є соціальноекономічний зміст і форми функціонування бізнесу, передумови та основні
засади розвитку підприємницької діяльності.
Дисципліна включає лекційні та практичні заняття, на яких
використовується вітчизняний і зарубіжний досвід, а також вивчаються різні
підходи до організації бізнесу.
Метою кредитного модуля є формування системи базових знань, щодо
розуміння законів і принципів, згідно яких розвивається бізнес, підприємницька
діяльність, розуміння концептуальних засад функціонування підприємств
різних форм власності, розуміння структури функціонування бізнесу, зокрема:
дослідження структури та сфер бізнесу, вплив факторів зовнішнього
середовища на діяльність підприємств, формулювання підприємницьких ідей,
розподіл ресурсів у часі та просторі та їх оптимальне співвідношення,
визначення певної організаційно-правової форми для підприємств, визначення
напрямків відтворення та функціонування ідей на підприємстві, визначення
певних видів ризику для підприємства, здатність створювати та обґрунтовувати
імідж компанії задля її розвитку, створення корпоративної культури та ділової
етики підприємства.
Аннотация по предмету «Основы бизнеса»
Предметом учебной дисциплины «Основы бизнеса» является социальноэкономическое содержание и формы функционирования бизнеса, предпосылки
и основные принципы развития предпринимательской деятельности.
Дисциплина включает лекционные и практические занятия, на которых
используется отечественный и зарубежный опыт, а также изучаются различные
подходы к организации бизнеса.
Целью кредитного модуля является формирование системы базовых
знаний, в понимании законов и принципов, согласно которым развивается
бизнес, предпринимательская деятельность, понимание концептуальных основ
функционирования предприятий различных форм собственности, понимание
структуры функционирования бизнеса, в частности: исследования структуры и
сфер бизнеса, влияние факторов внешней среды на деятельность предприятий,
формулировка предпринимательских идей, распределение ресурсов во времени
и пространстве и их оптимальное соотношение, определение определенной
организационно-правовой формы для предприятий, определение направлений
воспроизводства и функционирования идей на предприятии, определение видов
риска для предприятия, способность создавать и обосновывать имидж
компании для ее развития, создание корпоративной культуры и деловой этики
предприятия.

Abstract of the subject "Fundamentals of Business"
The subject of the course "Basics of Business" is a socio-economic content and
form of operation of business conditions and the basic principles of entrepreneurship.
The course includes lectures and workshops that use domestic and foreign
experience and study various approaches to business.
The purpose of the credit module is a formation of basic knowledge in
understanding the laws and principles by which develops business, entrepreneurial
activity, understanding the conceptual bases of functioning of enterprises of different
ownership, understanding the structure of the functioning of business, including: the
study of the structure and business areas, the impact of environmental factors on
business activity, the formulation of business ideas, the allocation of resources in
time and space and their optimal ratio, the definition of a legal form for companies in
the sector restoration and operation of ideas in the enterprise, the definition of certain
types of risk for the company, the ability to create and substantiate the company's
image in order its development, the establishment of corporate culture and business
ethics company.

