
Навчальна дисципліна ДІЛОВА ТА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В БІЗНЕСІ 

 

 

1. Інформація про навчально-

науковий інститут 

ННІ «Каразінський банківський інститут» 

2. Курс навчання Другий, третій  (бакалаврський рівень) 

3. Спеціальність Будь яка 

4. Назва ОПП Міжфакультетська дисципліна поза ОПП 

5. Ступень підготовки бакалавр 

6. Мінімальна кількість 

студентів 

15 осіб 

7. Попередні умови вивчення 

дисципліни 

відсутні 

8. Семестр (осінній/ весняний) весняний 

9. Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Менеджменту, бізнесу та професійних 

комунікацій 

10. Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни 

svitlanatopalova@gmail.com 

0997966701 

11. Науково-педагогічні 

працівники, залучені до 

викладання 

К.політ.н., доц. Топалова С. О. 

12. Мета дисципліни Оволодіння студентами сучасними 

знаннями про корпоративну етику та 

культуру, методи її формування, 

діагностики та корекції, використання 

корпоративної культури для забезпечення 

стійкості і цілісності організації, 

просування її іміджу та ефективної 

комунікації з бізнес-партнерами з різних 

країн 

13. Очікувані результати 

навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання 

основних підходів, принципів, засад та 

ціннісних основ ділової й корпоративної  

культури, вміння застосовувати на практиці 

сучасні техніки для формування і 

впровадження організаційної корпоративної 

культури.    

РНД 2 Здобувач розуміє специфіку ділової 

й корпоративної  культури у сфері бізнесу, 

вміє розробляти і впроваджувати 

корпоративної культури, коригувати їх з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх 

чинників впливу.  

РНД 3  Здобувач розуміє, які професійно 

важливі якості і компетенції необхідні для  
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формування корпоративної культури 

бізнес-структури залежно від сфери її 

діяльності, усвідомлює сутність культурних 

цінностей і норм. 

РНД 4 Здобувач демонструє розуміння 

взаємозв’язку ділової й корпоративної 

культури та корпоративного іміджу, знання 

шляхів і методів просування іміджу 

організації, бізнес-структури у зовнішньому 

середовищі. 

РНД 5 Здобувач демонструє здатність 

діагностувати та аналізувати специфіку 

корпоративної культури організації, бізнес-

структури, адаптувати власну модель 

поведінки до норм ділової й корпоративної 

культури організації, виявляти потреби і 

можливості для коригування цих норм. 

РНД 6 Здобувач демонструє знання 

специфіки корпоративних культур в різних 

країнах та особливостей впливу 

національних культур і менталітету на 

ділову й корпоративну культуру, вміє 

виявляти головні риси і відмінності ділової 

й корпоративної культури різних 

національних та транснаціональних 

компаній. 

РНД 7 Здобувач демонструє здатність 

налагоджувати ефективну комунікацію з 

потенційними вітчизняними та іноземними 

партнерами з урахуванням національно-

культурних та корпоративно-культурних 

відмінностей. 

14. Теми аудиторних занять Розділ 1. Сутність і специфіка ділової й 

корпоративної культури в 

сучасному бізнесі 

Тема 1. Сутність ділової й корпоративної 

культури, їх вплив на діяльність і розвиток 

організації. Атрибути та стандарти ділової 

й корпоративної культури  

Тема 2. Специфіка ділової й корпоративної 

культури у сфері бізнесу  

Тема 3. Етика, естетика та етикет у бізнес-

середовищі та діяльності бізнес-структур 

Тема 4. Діагностика корпоративної 

культури  

Тема 5.  Зовнішні прояви корпоративної 



культури бізнес-структури  

 

Розділ 2. Ділова та корпоративна 

культура в міжнародному бізнесі 

Тема 1. Ділова та корпоративна культура в 

міжнародному бізнес-середовищі 

Тема 2. Європейська ділова та 

корпоративна культура й етика  

Тема 3. Ділова та корпоративна культура й 

етика в США 

Тема 4. Корпоративна культура й етика в 

країнах Азії  

 

15. Теми самостійної роботи Розділ 1.  Сутність і специфіка ділової й 

корпоративної культури в 

сучасному бізнесі 

 

Тема 1. Складові ділової та корпоративної 

культури, взамозв’язки між ними. Прояви 

цих складових у діяльності й комунікації 

бізнес-структур (супермаркетів,банків, 

фірм-виробників та ін.). 

Тема 2. Відображення принципів сучасної 

культури бізнесу у діяльності й комунікації 

бізнес-структур (супермаркетів, банків, 

фірм-виробників та ін.). 

Тема 3. Сутність етики, етикету та естетики 

як складових корпоративної культури 

бізнес-структури. 

Тема 4. Індикатори необхідності 

діагностики корпоративної етики та 

культури.  

Тема 5. Взаємозв’язки між корпоративною 

культурою та внутрішнім і зовнішнім 

іміджем, організації й брендом  бізнес-

структури (на конкретних прикладах). 

 

Розділ 2. Ділова та корпоративна 

культура в міжнародному бізнесі 

 

Тема 1. Загальні універсальні  культурні 

норми у сфері бізнесу, що не залежать від 

особливостей національних культур. 

Тема 2. Особливості бізнес-культури, 

бізнес-етики і корпоративної культури в 

одній із європейських країн (за власним 



вибором). 

Тема 3. Корпоративна культура, імідж та 

бренд американської корпорації (за 

власним вибором). 

Тема 4. Особливості бізнес-культури, 

бізнес-етики і корпоративної культури в 

одній із азійських країн (за власним 

вибором). 

 

16. Методи контролю 

результатів навчання  

 

 

Залік – 2 семестр; 

 60 % – поточний контроль (60 балів);  

40 % – підсумковий контроль: залікова 

робота в письмовій формі (2 ак. години) 

Оцінювання відбувається за дворівневою 

шкалою ЕСTS. 

 

 

 

 


