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ВСТУП 
1.   Мета дисципліни – формування цілісного розуміння студентами уявлення про    

особливості історичного розвитку, функціонування  в суспільній системі та 
специфіку соціально-філософського та культурологічного аналізу засад 
корпоративної культури.   

            2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу базується на знаннях з таких дисциплін освітнього 
рівня «бакалавр» як: «Історія світової культури», «Історія української 
культури», «Теоретична культурологія» та ін. Студенти повинні знати основні 

філософські поняття, категорії і методи соціально-філософського пізнання.  

2. Вміти опрацьовувати тематику соціально-філософських та культурологічних текстів; 
застосовувати основні поняття, категорії в аналізі соціально-культурних, 
соціально-економічних та професійно-корпоративних явищ та процесів;  
виявляти сучасні тенденції розуміння та інтерпретації корпоративної 
культури, прогнозувати перспективи її розвитку з урахуванням особливостей 
сучасних тенденцій корпоративізації суспільних сфер.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного відношення та прогнозування перспектив 
розв’язання соціальних, економічних, морально-психологічних проблем у 
корпоративному функціонуванні.  

3. Анотація навчальної дисципліни:дисципліна «Корпоративна культура» 
належить до переліку дисциплін вибору студентів та викладається у 6 семестрі 
бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами вивчення 
корпоративної культури як важливої складової сучасного культурного 
функціонування.  

Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методологія, основні 
напрямки та проблематика класичних і сучасних досліджень корпоративної культури. 
Розглядаються історико-теоретичні процеси формування корпоративної культури,  
актуальні проблеми сучасного функціонування й перспективи розвитку корпоративних 
структур суспільства. Особлива увага зосереджується на тих аспектах сучасного 
корпоративного функціонування, що залишаються відкритими для дискусій. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
дослідження корпоративної культури, основну проблематику, дослідницькі 
підходи та методологію вивчення даної сфери. В результаті навчання студенти 
мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й повинні 
вміти використовувати їх у вирішенні конкретних аналітичних і дослідницьких 
завдань щодо проблем, що виникають в сучасних практиках, надаючи 
неупереджену експертну оцінку досліджуваним явищам. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 

ЗК2.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК11.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
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суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні. 

ФК3.Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з 
використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  

ФК4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, 
антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо).  

ФК5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та 
методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних 
потреб суспільства. 

ФК10.Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати 
інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, 
комунікативні засоби та візуальні технології. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет, об’єкт, методи, 
завдання,теоретичні основи, 
причини формування досліджень 
корпоративної культури, що 
склалися в сучасних гуманітарних 
науках 

Лекція, семінарське 

заняття 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 
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1.2 особливості корпоративізму як 

визначальної характеристики 

корпоративної культури 

лекція, семінарське 

заняття 

іспит 5 

1.3 понятійно-категоріальний апарат 
дослідження корпоративної 
культури 

лекція, семінарське 

заняття 

тест, 

самостійна 

письмова 

робота, іспит  

10 

1.4 взаємозв’язок між корпоративною 
культурою та корпоративною 
етикою 

лекція самостійна 

письмова 

робота 

10 

1.5 переваги та труднощі     
імплементації КСВ в сучасному світі  

лекція усна відповідь, 

іспит 

10 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із історії 

та теорії корпоративної культури 

самостійна робота усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота 

5 

2.2 кваліфіковано виявляти тенденції 
аналізу історичних процесів 

лекція, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

самостійна 

5 

                                         
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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формування, розвитку й сучасного 
функціонування корпоративної 
культури в теоретичній спадщині та 
конкретних ситуаціях практичної 
діяльності 
 

письмова 

робота, іспит 

2.3 аргументовано вибирати рішення 
щодо практичних проблем 
корпоративного функціонування  

лекція, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота 

10 

2.4 давати оцінку мотивів, норм, 
ціннісних та моральних орієнтирів, 
корпоративної діяльності 
 

лекція, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота, іспит 

5 

2.5 формувати потенційно 
перспективні  шляхи розуміння 
можливих вирішень складних 
ситуацій корпоративного 
функціонування 

лекція, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота 

5 

 Комунікація:    

3.1 вести культурологічний дискурс 
щодо актуальних питань 
корпоративної культури 

лекція,  усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота 

5 

3.2 використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання 
новітньої філософської літератури 
для підготовки до занять та 
написання самостійних робіт 

 самостійна робота усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота 

5 

3.3 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій 

самостійна робота усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота 

5 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
відповідних досліджень, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

самостійна робота усна відповідь, 

самостійна 

письмова 

робота 

5 

4.2 виробляти критичне відношення до 
існуючих варіантів розуміння, 
інтерпретації і вирішення проблем 
партнерської взаємодії і 
корпоративного співіснування всіх 
зацікавлених сторін в сучасних 
практичних сферах  

лекція, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

дискусії, 

самостійна 

письмова 

робота 

5 

4.3 усвідомлювати відповідальність за самостійна робота усна відповідь, 5 
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достовірність, об’єктивність та 
політико-ідеологічну 
незаангажованість отриманих 
висновків стосовно  проведених 
досліджень і пояснень щодо аналізу  
засад корпоративізму та 
корпоративної культури 

дискусії, 

самостійна 

письмова 

робота   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

ПРН1.Мати навички критичного мислення, викладати у 
зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх 
аргументацію 

 +    

ПРН2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та 
аналітичні тексти культурологічного характеру 
 

  +   

ПРН4.Знати та розуміти теоретичні підходи до визначення 
культури, її проявів та форм існування 

+  +   

ПРН7.Розуміти чинники культурної динаміки, принципи 
періодизації культурних процесів, їх специфічні риси та 
характеристики 

   +  

ПРН8.Інтерпретувати культурні джерела (речові, друковані, 
візуальні, художні) з використанням спеціальної літератури 
та визначених методик, аргументовано викладати 
умовиводи щодо їх змісту 

    + 

ПРН16. Визначати, формулювати та аргументувати власну 

громадянську та професійну позицію щодо актуальних 

суспільних питань. 

 

    + 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усний виступ, доповнення та участь в дискусіях на семінарських заняттях: РН 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.5,  3.1, 3.3, 4.1–4.3- 21/35 балів. 

2. Самостійна робота (конспект рекомендованої літератури)- РН 1.1,1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1-4.3 – 4/5 балів. 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2 – 11/20 балів.  

 

Семестрову кількість балів складають бали, отримані студентом завдяки засвоєнню 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складається із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні відповіді,  доповнення та участь 
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в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (конспектування рекомендованої літератури), 

3) контрольну роботу, з урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в 

підсумку: 

- можливий максимум   60 балів 

- необхідний мінімум              36 балів 

У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті питання 
відпрацьовуються в усній формі при наявності конспекту підготовки.  

Заборгованості за темами студент повинен здати протягом 10 днів після 

завершення теми. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.2- 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку складає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо на протязі семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 

відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 

мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум - 36, максимум - 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум - 24, максимум - 40 балів). 
 

 
 При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 
Усна відповідь, 
доповнення, 
участь в дискусіях  

 «3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Конспекти 
першоджерел 

 «1» х 4 = 4 «5» х1 = 5 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

 «11» х 1 = 11 «20» х 1 = 20 

Загальна 
семестрова оцінка 

 36 60 
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Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна відповідь  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповідях. 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, істотно доповнює обговорення теми; 

2 бали – доповнення змістовне;  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота (конспект рекомендованих джерел): 

5 балів - студент у повному обсязі володіє обраним матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст прочитаного 

демонструє самостійність аналізу;  

4-3 бали - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, демонструє самостійність та достовірність проведеного 

дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

2-1 бали - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Контрольна робота: 

20-18 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

17-15 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

14-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє несамостійність у виконанні завдань. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
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викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє несамостійність у виконанні завдань. 

 
Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва теми Лекції Семінар 
ські 

заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні засади корпоративної культури 
1 Тема 1. Корпоративна культура як об’єкт 

теоретичного аналізу. 
4 2 5 

2 Тема 2. Нові соціально-економічні практики у 
розвитку корпоративної культури.  

4  5 

3 Тема 3. Історичні процеси формування 
корпоративної культури. 

4 2 5 

4 Тема 4. Корпоративізм як якісна 
характеристика корпоративної культури 

2  5 

5 Тема 5. Структура корпоративної культури. 2 2 5 
Змістовий модуль 2. Практичні виміри корпоративної культури 

6 Тема 6. Проблеми спілкування у 
корпоративній культурі. 

4 4 5 

7 Тема 7. Морально-психологічний клімат та 
мотивація у трудовій діяльності. 

2 2 5 

8 Тема 8. Складності ділового спілкування та 
шляхи їх вирішення.  

2 2 5 

9 Тема 9. Корпоративна соціальна 
відповідальність. 

4 2 6 

 Модульна контрольна робота 2   
 Всього 30 14 46 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 46  год. 
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