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А  Мета та завдання дисципліни  

 Мета дисципліни: формування у студентів системи знань щодо певного стилю і 

типу поведінки, що визначає бізнес-культуру організацій; набуття практичних 

вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають у діяльності 

організацій для створення сприятливого бізнес-середовища та підвищення 

ефективності функціонування сучасних організацій. 

Завдання дисципліни:  

 сприяння розумінню загальних положень, принципів і методів 

організаційного менеджменту, загальних умов діяльності організацій та 

бізнес-культури; 

 розвиток здібностей і формування навичок щодо   формування системи 

управління бізнес-культурою в організації; 

 формування системи цінностей та поглядів, що забезпечують сталий 

економічний та особистісний розвиток;  

 засвоєння правил, принципів, оволодіння прийомами та методами 

організації ефективної ділової взаємодії;  

 удосконалення вмінь та навичок розв'язання етичних проблем у сфері 

бізнесу. 

 

B  Тематика дисципліни  

 

  1. Роль та значення бізнес-культури в організації 

2. Цінності як провідний елемент культури організації 

3. Діловий етикет та діловий імідж підприємця  

4. Комунікативні аспекти підприємницької діяльності  

5. Інновації та творчість у бізнесі  

6. Ризики у бізнесі  

7. Відповідальність бізнесмена 

8. Протидія маніпуляціям та обману в бізнесі  

9. Бізнес-культура та культура організації  

10. Моделі та методи дослідження бізнес-культури  

11. Крос-культурні відмінності в ділових відносинах  

12. Етичні кодекси та стандарти ділових кіл  

13. Формування та розвиток організаційної культури  

14. Культура ділового спілкування  

15. Бізнес-культура в процесі трансформації бізнесу  

C  Стиль та методика навчання  

Організацій

но-

методичні 

форми 

Лекційні заняття, практичні заняття 

Форми Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання 



контролю  (реферативна робота), усний екзамен. 

D  Компетентності  

Загальні ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК3. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії  

ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.  

ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 

E  Основні результати навчання  

 

 РН1. (У) Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та 

роботи з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та 

сучасними засобами інформаційних технологій. 

РН2. (У, К) Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування 

гармонійних ділових та особистісних контактів як передумову ділового успіху. 

РН3. (АВ, К) Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, 

норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в 

колективі, адаптивності. 

РН5. (З, АВ) Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та 

креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері. 

РН7. (АВ) Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки 

(самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки. 

 

 

 


