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КОРПОРАТИВНА 
КУЛЬТУРА 

Презентація вибіркової дисципліни соціально-
гуманітарного циклу
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– це потужний інструмент, який
дозволяє згуртувати натовп малознайомих людей у 
команду однодумців.

– це не тільки імідж компанії, 
а й ефективний інструмент стратегічного розвитку
бізнесу. Її формування завжди пов'язане з 
інноваціями, спрямованими на досягнення бізнес-
цілей і, отже, підвищення конкурентоспроможності
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. 

• Метою курсу є вироблення системного 

уявлення про корпоративну культуру як 

стратегічного чинника внутрішнього середовища

компанії, а також навичок аналізу корпоративної

культури і підходів до управління нею.
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Що ми вивчаємо в 
рамках курсу?
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Корпоративну культуру в організації можна уявити собі у 
вигляді пирога. Нижній прошарок — це ідеї та цінності, 
покладені в основі філософії організації. В одній — це
можуть бути колективні інтереси організації загалом, у 
другій — інтереси окремих її членів, у третій — інтереси
керівника, власника. 
Другий прошарок - особливості спілкування та взаємодії, 
поведінки працівників в організації. Це другий
прошарок. 
Верхній прошарок — це етикет, зовнішня символіка, 
традиції тощо

Корпоративна культура — це айсберг, в якому одна 
частина (менша) знаходиться на поверхні, і саме її ми 
бачимо, оцінюючи ту чи іншу організацію (етикет, 
символіку, традиції, звичаї, легенди тощо). 
Але є ще друга частина — більша і глибинна. Ми її не 
бачимо, але добре відчуваємо — це цінності, які
регулюють ставлення працівників до своєї організації, 
своєї справи та один до одного, а також їхня поведінка, 
взаємини між собою, партнерами по бізнесу та 
клієнтами.
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Чому ми з вами                      
навчимося?
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*Прийомам створювання команди однодумців
*Як користуватись внутрішнім піаром
*Зрозуміти та прийняти цінності організації
*Діловому етикету
*Створювати і уявляти зовнішній та внутрішній імідж фірми
*Прийомам і традиціям проведення та підготовки зборів або     
корпоративного заходу
*Спробувати себе в ролі ведучого
*Спробувати стати автором сценарію
*Навчитись висловлювати свою думку
*І просто попрацювати в команді
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Місія навчальної дисципліни: 
формування успішного

випускника ДонНУ імені
Василя Стуса

ІМ`Я ЗОБОВ`ЯЗУЄ!
NOMEN EST OMEN


