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Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують 
профіль фахівця в області менеджменту.

Вивчення дисципліни забезпечує одержання необхідних теоретичних знань та практичних навиків з 
питань внутрішньогосподарського обліку – контролінгу, без якого неможлива робота сучасних 
фахівців.

Мета вивчення дисципліни «Теорія організації» є опанування теоретичних засад та практичних 
навичок і вмінь дослідження організацій як систем, процесів, що в них відбуваються, та розробка і 
впровадження комплексу заходів по їх розвитку і підвищенню ефективності діяльності.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства.
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин

2 22
Тема 3. Організація 
як система
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Гносеологічні засади теорії 
організації 2

2 2

2

4

4

Тема 2. Основні концепції теорії 
організації

Структура дисципліни6

Найменування тем Лекції
Семінарські
заняття/
практичні/
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

2

3



2 2

2

4

2 4

2

Тема 4. Організація 
як соціум

Тема 5. Організація 
як процес
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22 2

Тема 8. Політичні 
організації 2 22

Тема 9. Господарські організації 
та підприємства

Тема 11. Структура 
організації

2

22

2 2

2 62

Тема 12. Проєктування 
організації 6

22
Тема 13.  Середовище 
організації 6

22
Тема 14. Культура 
організації 8

22
Тема 15. Інформаційні технології 
в організації 6

22

Тема 16. Ефективність діяльності 
організації: економічні та соціальні 
аспекти 8

Тема 10. Громадські та неурядові 
організації

Тема 6. Теоретичні засади організації 
як об’єкта управління 2

2

42

4
Тема 7. Міжнародні 
організації

Структура дисципліни6

Найменування тем Лекції
Семінарські
заняття/
практичні/
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

Теми курсових робіт:
1. Особливості управління організаціями в сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. 
2. Менеджмент як організаційно-цільове управління. 
3. Основні функції в системі менеджменту. 
4. Проектування організації. 
5. Побудова організаційних структур. 
6. Системний підхід при аналізі потенціалу організації. 

Перелік обов’язкових завдань7
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1 семестр 3 семестр Так 2 курс Цикл професійної
підготовки

7

1. Гносеологічні засади теорії організації
2. Основні концепції теорії організації
3. Організація як система
4. Організація як соціальна система
5. Організація як процес
6. Організація як об’єкт управління
7. Міжнародні організації
8. Політичні організації
9. Господарські організації та підприємства
10. Громадські організації
11. Структура організації
12. Проєктування організації
13. Середовище організації
14. Культура організації
15. Інформаційні технології в організації
16. Ефективність організації

Перелік вибіркових завдань8

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

7. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації. 
8. Вибір стилю керівництва в організації. 
9. Роль мотивації в поведінці в організації. 
10. Людський фактор в управлінні організацією. 
11. Управління процесом реалізації змін і нововведень в організації. 
12. Управління поведінкою в конфліктних ситуаціях.
13. Процеси прийняття рішень в організації.
14. Вплив процесу комунікацій на ефективність управління організацією.
15. Менеджмент людських ресурсів.
16. Організаційна культура і її роль в сучасних організаціях.
17. Життєвий цикл організації та управління організацією.
18. Проблеми комунікацій в сучасних організаціях.
19. Бар'єри на шляху ефективних комунікацій.
20. Формування групової поведінки в організації.
21. Корпоративна культура в організації.
22. Ефективність менеджменту організації.
23. Удосконалення організацій на основі системи цілей.
24. Стратегія розвитку організації. 
25. Основні проблеми при змінах в організації.
26. Принцип Пітера і теорія організація.

Перелік обов’язкових завдань7
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За результатами поточного контролю протягом семестру 
студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль-

на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента 

Викладання навчальної дисципліни передбачає використання індивідуальної, парної, групової, 
контактної та змішаної форм навчання.
 Студентам потрібно сумлінно виконувати свої обов’язки щодо здобуття вищої освіти:
• бути присутніми на заняттях у визначений розкладом час;
• приділяти час професійному саморозвитку і поглибленню знань;
• дотримуватися загальної культури поведінки, проявляти ввічливість, коректність, доброзичли-
вість.
А викладачам важливо поважати честь і гідність здобувачів освіти, уникати будь-яких проявів 
дискримінації, забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному рівні відповідно до 
стандартів вищої освіти. Викладач повинен відкрито і прозоро роз’яснювати методи оцінювання, 
об’єктивно оцінювати результати навчання відповідно до процедури, окресленої в робочих навчаль-
них програмах дисциплін.

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений».

8

Система оцінювання та вимоги10

Загальна 
система оцінювання 

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчаль-
ну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 
6) та балів за екзамен (не менше 24).
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.    
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf  

Умови допуску до підсумкового контролю 11

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то:
- визначте свою мету
- складіть собі чіткий графік
- наполегливо працюйте
- будьте впевненим і свідомим
- будьте креативним і активним.
Тому я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І тоді успіх прийде сам! 
До зустрічі на заняттях!

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 
 

Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчаль-
ної, самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисциплі-
ни, i проводиться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгова-
ності. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література:
Коваленко, В.Федоренко, Г.Мошек, М.Ковальчук, А.Соломко, В.Зельдіч, Г.Сиваненко Менеджмент 
організації. Теорія та практика. К., видавництво Ліра-К, 2019
М.Мальська, С.Білоус. Менеджмент організацій: теорія та практика. К., SBA-print. 2019.
Юрген Аппело. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами. К.:
Фабула, 2019

Додаткова література
1. Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки 
(економічний аспект): монографія / за ред. Л.М. Савчук, В.І. Дубницького, Л.М. Бандоріної. – 
Дніпро: Пороги, 2021
2. Петренко В.О., Фонарьова Т.А., Бушуєв К.М. Сучасні аспекти менеджменту організацій: штучний 
інтелект у створенні креативної інформації для менеджерів: Монографія. – Дніпро: ТОВ «ЮК 
ЮРСЕРВІС», 2020
3. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб’єктів національ-
ного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В, Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019

Рекомендовані джерела інформації15

Поради з успішного навчання на курсі16


