
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ЗПФ 6 

 

2. Назва: Теорія організацій та організаційна культура 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Галич О. А., д.ф.н., 

професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

проводити організаційний аналіз та використовувати його результати; оцінювати стан 

організації і необхідність впливу на неї; приймати організаційно-управлінські рішення й 

оцінювати їхні наслідки; керувати організаціями, підрозділами, групами, проектами і 

мережами; розробляти і втілювати програми організаційних змін і розвитку; володіти 

навичками набуття і використання нових знань, навичками самостійних досліджень, 

навичками організації прийняття і виконання управлінських рішень; уміти розробляти 

навчальні програми і методичне забезпечення до них; знати навички застосування 

сучасних методів і методик викладання управлінських дисциплін. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

Вступ до публічного управління  

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:(перелік тем)  
Вступ. Теорія організації в системі наукових знань. Структура організації та її зовнішнє 

середовище. Закони та принципи організації. Проектування організації. Сучасні види 

організацій. Організація майбутнього. Основи організаційної поведінки. Основи 

індивідуальної поведінки в організації. Поведінка груп в організації. Організаційна 

культура. Комунікація в організації. Організаційна поведінка в міжнародному бізнесі.  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Балашов А. П. Теория организации : учебное пособие. Москва : НИЦ Инфра-М, 

2013. 208 с.  

2. Монастирський Г. Л. Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ,  2014. 288 с. 

3. Монастирський Г. Л. Теорія организації : навч. посібн. К.: Знання, 2008. 319 с.  

4. Теорія організації: навч. посібник / В. В. Приходько, В. І. Прокопенко, В. В. Малий 

та ін. За ред. І. В. Шереметьєвої. Дніпропетровськ.: Національний гірничий університет, 

2011. 258 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. Практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах 

над індивідуальним завданням 

 16. Мова викладання: українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

                               

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ZPF 6 

2. Title: The theory of organizations and organizational culture 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.A., 

Doctor of Philology, professor 

9. Resultsofstudies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

carry out organizational analysis and use its results; assess the state of the organization and the 

need to influence it; make organizational and managerial decisions and evaluate their 

implications; manage organizations, divisions, groups, projects and networks; develop and 

implement programs for organizational change and development; have the skills to acquire and 

use new knowledge, skills of independent research, skills of the organization of the adoption and 

implementation of managerial decisions; be able to develop curricula and methodological 

support for them; To know the skills of applying modern methods and methods of teaching 

management disciplines. 

10. Forms of organizing classes: training classes independent work practical training control 

measures  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Introduction to public administration 

12.Course contents: Introduction. The theory of organization in the system of scientific 

knowledge. Structure of the organization and its external environment. Laws and principles of 

organization. Designing an organization. Modern types of organizations. Organization of the 

future. Fundamentals of Organizational Behavior. Basics of individual behavior in the 

organization. Behavior of groups in the organization. Organizational culture. Communication in 

the organization. Organizational Behavior in International Business. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Balashov AP Theory of the organization: a manual. Moscow: SIC Infra-M, 2013. 208 p. 

2. Monastery G. L. The organization of the organization: a textbook. Ternopil: TNEU, 2014.  

288 p. 

3. Monastery G. L. The theory of organization: teaching. manual K .: Knowledge, 2008. 319 p. 

4. The organization's theory: teach. manual / VV Prikhodko, V. I. Prokopenko, V. V. Maly, and 

others. Ed. I. V. Sheremetieva. Dnipropetrovsk: National Mining University, 2011. 258 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours lectures, 26 hours 

Practical classes, 98 hours independent work. Total - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: exam at the end of 2 semesters. 

Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups over 

individual tasks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Languageofteaching: Ukrainian 

 

Head of the Department of Public  

Administration, Documentation and  

Information Activity 

Doctor of Economics, professor                                                         I. L. Sazonets                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


