
Дисципліна Організаційна культура 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання з менеджменту і адміністрування, ділового 

адміністрування. 

Що буде вивчатися Основні поняття, структура і зміст курсу "Організаційна культура. 

Основні елементи організаційної культури. Принципи і методи 

формування і підтримки організаційної культури. Методи зміни 

організаційної культури. Вплив організаційної культури на 

організаційну ефективність. ОСАІ як інструмент оцінки організаційної 

культури. Чинники, що впливають на особливості організаційної 

культури. Типологія організаційних культур, характеристика основних 

типів. Зміст і показники аналізу організаційної культури. Вплив 

національної культури на організаційну культуру. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Організаційна 

культура» обумовлюється необхідністю вирішення суперечностей щодо 

забезпечення теоретичного та прикладного аспектів організаційно-

управлінського менеджменту сучасної України. Навчальна дисципліна 

“Організаційна культура” відіграє важливу роль у підготовці майбутніх 

фахівців до професійної діяльності та продуктивної співпраці у сфері 

бізнесу та управління.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами; 

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач; 

11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

спеціальні 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 



організації; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління;  

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


