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1. Мета і завдання дисципліни 



Метою вивчення дисципліни «Теорія організації» є забезпечення 
формування у студентів системи знань, яка дає змогу розглядати будь-яку 
проблему через систему організаційних відносин та знаходити шлях до її 
вирішення через організаційно-конструктивну діяльність. Вивчення  
дисципліни «Теорія організації» сприяє формування сучасного, на основі 
системного підходу, світогляду, щодо створення, функціонування та еволюції 
організацій. 

Завданнями вивчення дисципліни є : 
 - забезпечення студентів знаннями про теорію та практику 

функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-
економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються у 
взаємозв’язку із зовнішнім середовищем тощо; 

- вивчення основних організаційних теорій; 
- вивчення теоретико – методологічних засад й функціонування 

організацій; 
- засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й 

зовнішнього середовища організацій; 
- набуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних 

типів; 
- набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури 

організацій. 
 

2. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати  
Загальні компетентності 

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності); 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

Спеціальні компетентності 
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів; 

СКЗ. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 
ефективного самоменеджменту; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління; 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу 
та підприємливість; 



СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 
персоналом. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 
СК 16. Здатність до організації безпеки соціально-економічних систем та 

кадрового складу. 
Програмні результати навчання 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 
задач. 

ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 
власного часу. 

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 
(підрозділом). 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. Загальна теорія організації 

1 Тема 1. Предмет, методологія, завдання 
теорії організації.  
Теорія організації як наука та її місце в системі 
наукових знань.  Еволюція теорії організації.  
Основоположні ідеї теорії організації.  Моделі 
теорії організації. 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 
2. Підготувати реферат на теми: 
1. Аналіз структури і 
функціонування організації з позицій 
системного і антисистемного підходів. 
2. Вплив організаційно-правової 
форми організації на її ефективність.  
3.  Аналіз і вдосконалення системи 
державної підтримки малого і середнього 
бізнесу у Кіровоградській області.  
4.  Управління державною 
(муніципальної) організацією: оцінка 
ефективності і шляхи вдосконалення (на 
прикладі…). 

http://moodle.kntu.kr.ua/mod/assign/view.php?id=18395


2 Тема 2. Організація як система  
Поняття організаційної системи. Організація як 
відкрита система. Соціальна організація. 
Класифікація організацій. Еволюція соціальних 
організацій. 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 
2. Підготувати есе на теми «Еволюція 
теоретичних концепцій організації».  
«Формування системних уявлень: Платон, 
Аристотель, Кант, А. Смит.» 
 

3 Тема 3. Організація як процес 
Статика та динаміка організаційних систем. 
Динамічна організація. Принципи статичного та 
динамічного стану організації. Порівняльний 
аналіз принципів дії динамічних і статичних 
організацій. Організація як система процесів. 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 
2. Підготувати реферат на теми: 
1.Моделі самоуправління розвитком людини  
2.Порівняльний аналіз принципів дії 
динамічних і статичних організацій. 
3.Організація як система процесів. 

4 Тема 4. Життєвий цикл організації 
Теорії життєвого циклу організації. Модель 
життєвого циклу організації Л. Грейнера та І. 
Адізеса. Збереження рівноваги організації та її 
цілісності 

10 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 
2. Підготувати реферат на теми: 
1. Аналіз функціонування організації по 
етапах життєвого циклу (на прикладі…). 
 

5 Тема 5. Закони і принципи організації 
Поняття про залежності й закони організації. 
Класифікація законів організації. Принципи дії 
статичних і динамічних організацій 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 
2. Дискусія на тему: «Принципи дії 
статичних і динамічних організацій»  

6 Тема 6. Організація як соціум 
 Поняття соціальної організації.  Основні види 
соціальних організацій :формальна й 
неформальна організаці. Регулятори в 
соціальній системі. Активність і опірність 
соціальної організації. Загальні риси соціальної 
організації 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферат на теми: 
2. . Діагностика, формування і управління 
організаційною культурою (на прикладі…). 
3.   Діагностика і управління 
організаційними конфліктами. 

1 2 3 4 
7 Тема 7. Самоорганізація 

Природно-наукові засади, сутнісний зміст 
синсргетикп, синергетична концепція 
самоорганізації. Застосування основних 
принципів синергетичної теорії при 
дослідженні держави та права. Гнучкість і 
сталість організації. Гнучкість процесу: 
гнучкість орієнтації й реалізації, гнучкість 
системи: фактори й результати гнучкості 
системи 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферат на теми: 
1. Сутність ПЕСТ-аналізу для оцінки 
чинників макросередовища організації. 
2. Управління іміджем і діловою 
репутацією організації (на прикладі…). 

 Тема 8. Управління організацією. 
Організація та управління. Система управління 
організацією. Технології управління 
організацією: теоретичні засади. 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2.Підготувати реферат на теми: 
1.Вплив організаційно-правової форми 
організації на її ефективність. 
2. Управління організаційними змінами (на 
прикладі…). 

Змістовий модуль 2. Організація як об'єкт дослідження 
8 Тема 9. Організаційне проектування 

Сутність організаційного проектування.  
Універсальні погляди на проект організації. 
Етапи організаційного проектування. Методи 
проектування організації. Чинники 
проектування організації 

12 1.Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2.Підготувати реферат на теми: 
1. Організаційна криза: діагностика і 
управління дисфункціями, організаційною 
патологією і процесами дезорганізації 
2. Проектування організаційних систем.  
3.   

9 Тема 10. Організаційна культура. 
Поняття, структурні елементи і властивості 
організаційної культури. Функції організаційної 
культури. Класифікація організаційної 
культури. Система методів підтримки культури 
організації. Зміна організаційної культури. 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферат на теми: 
1.Внутрішньоорганізаційний PR: 
формування довіри персоналу до організації.  
2. Управління іміджем і діловою репутацією 

http://moodle.kntu.kr.ua/mod/resource/view.php?id=41836


організації (на прикладі…). 
10 Тема 11. Внутрішнє й зовнішнє середовище 

організації.  
Внутрішнє середовище організаційної системи. 
Змінні (внутрішні) фактори організації. 
Взаємозв’язок внутрішніх факторів. .Методи 
дослідження внутрішнього середовища 
організації. Зовнішнє середовище 
організаційної системи, фактори 
безпосереднього і опосередкованого впливу, 
методи дослідження. Взаємозв’язок факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища 
організації. 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферат на теми: 
1.Аналіз внутрішнього середовища 
організації і вдосконалення внутрішньо 
організаційних відносин (на прикладі…).  
2. Аналіз і управління цілями і місією 
організації (на прикладі…).  
3. Аналіз структури і функціонування 
організації з позицій системного і 
антисистемного підходів. 
Аналіз зовнішнього середовища організації і 
виробітку стратегії взаємодії (на 
прикладі…). 

11 Тема 12. Інформаційно-аналітичні технології 
в організації. 
Інформація в організації як чинник 
забезпечення її ефективності.  Управлінська 
інформація. Технології інформаційної 
діяльності в організації. Інформаційна система 
організації. Сучасні інформаційні технології 
організаційної культури. 

10 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферат на теми: 
1. Аналіз і оптимізація методів ухвалення 
управлінських рішень в організації (на 
прикладі…).  
2.  Управління організаційною 
поведінкою працівників організації (на 
прикладі…).  
3.  Аналіз і оптимізація взаємодії 
формальної і неформальної структур в 
організації (на прикладі…).  

12 Тема 13. Ефективність діяльності 
організації: економічні та соціальні аспекти. 
Поняття ефективності діяльності організації.  
Чинники ефективності організації.  Критерії 
організаційної ефективності та види ефектів. 
Оцінювання ефективності діяльності 
організації. Оцінювання ефективності 
організаційних систем. 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Докладно розглянути методику 
розрахунку основних коефіцієнтів: 
ефективності організаційних форм 
управління; ланковості; територіальної 
концентрації; дублювання функцій; 
надійності системи управління; 
централізації (децентралізації) функцій; 
ефективності використання інформації. 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 100 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.   
По поточному контролю здобувач може набрати бали за активність на 
лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із 
зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних 
завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: екзамен. 
Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 
дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 
навчання. 

Критерії оцінки заліку:  



- «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття 
дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.  

- «не зараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може 
сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має 
уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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