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ВСТУП 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організаційна культура 

підприємства» є формування системи фундаментальних знань з теорії і 

практики організаційної культури, умінь та навичок формування та розвитку 

організаційної культури з використанням інструментів та методів 

дослідження організаційної культури. 

 

Знати: 

 методи отримання, аналізу та систематизації інформації з базових 

питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел 

(підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.), 

ефективно організовувати свій робочий час; 

 шляхи ефективних міжособистісних комунікацій, удосконалення 

емоційних здібностей як інструменту розвитку у фахівців навичок 

управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.  

 теорію організаційної культури підприємства та застування її у 

професійній діяльності в сучасних організаціях як відкритих 

соціокультурних системах. 

Вміти: 

 вміння використовувати у професійній діяльності досягнення 

наукових концепцій організаційної культури; 

 володіння прийомами і методами формування та розвитку 

організаційної культури як ключового фактору конкурентоспроможності 

організацій; 

 володіння інструментами оцінки організаційної культури; 

 уміння організовувати процес зміни організаційної культури як 

необхідної умови адаптації організації до зовнішнього середовища і стратегії 

розвитку; 

 володіння кросс-культурною грамотністю; 

 уміння адаптуватися до міжнародного бізнес-середовища. 

-  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Концепція організаційної культури 

 

Поняття організаційної культури. Організація як соціокультурна система. Культура 

як фактор конкурентної переваги. Види культури. Сутність поняття «організаційна 

культура». Відмінність понять «організаційна культура» і «організаційний клімат». 

Значення організаційної культури. 

Основні елементи та структура організаційної культури. Моделі пізнання 

організаційної культурі. Основні елементи організаційної культурі (цінності, норми, 

артефакти) та їх загальна характеристика. Мова, символи, легенди, герої, девізи, 

церемонії як елементи організаційної культури. Менеджмент і культура. Структура 

організаційної культури. Рівні організаційної культури за Шеїном (поверховий, 
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підповерховий, глибинний). Об’єктивна та суб’єктивна організаційна культура. 

Домінуюча культура, субкультури, контркультури. Сила культури. Фактори впливу на 

організаційну культуру. 

Зміст організаційної культури. Характеристики організаційної культури (за О’Рейли 

та ін., Харрісом і Мораном, Роббінсом, Хофстеде). Модель змісту організаційної 

культури Сате. Функції організаційної культури. 

 

Тема 2. Типологія організаційних культур 

 

Класифікація і основні типи організаційних культур. Значення класифікації 

організаційних культур. Влада, роль, завдання та людина як виміри культури за 

типологіями Харрісона, Хенді, Шейна. Типологія Акоффа. Типологія Бурке. 
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Додаткова література 

 

1. Холл Ричард Х. Организация: структура, процессы, результаты. – 

СПб.: Питер, 2001. – 509 с. 

2. Harris P.R. Moran R.T. Managing cultural differences. – Houston^ Gulf 
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Harper Collins, 1994. 

4. Sathe V. Culture and related corporate realities. – Homewood, IL: Richard 

D. Irwin, 1985. 
 

Періодичні видання 
 

1. «Менеджмент в России и за рубежом». 

2. «Менеджмент сегодня». 

3. «Управление персоналом - Украина». 

4. «Персонал». 

5. «Проблемы теории и практики управления». 

6. «Российский экономический журнал». 

7. «Справочник кадровика». 

Інтернет-ресурси: 

http://www.amr.ru 

http://www.aup.ru 

http://www.businesspravo.ru 

http://www.ht.ru 

http://www.mecm.info 

http://www.rssp.gost.ru 

http://www.uhr.ru 

 

http://www.mecm.info/

