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1. Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни Теорія організації 

Рівень вищої 

освіти 

перший (бакалаврський)   

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність           073 «Менеджмент» 

Освітня програма  «Менеджмент» 

Семестр 1/2 

Факультет Менеджменту 

Курс 3 

Анотація курсу Дисципліна “Теорія організації” спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо 

створення ефективної організації з позиції її двоїстої сутності як системи 

та як процесу. Дисципліна орієнтує на пошук сильних та слабких сторін в 

організаційних системах та організаційних процесах на основі глибокого 

розуміння їх законів, принципів, ознак, генезису, критеріїв ефективності. 

В майбутніх управлінців вивчення дисципліни «Теорія організації» 

формує уявлення про системний характер організацій всіх 

функціональних сфер та управління як складного процесу. 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=731 

 

Мова викладання Українська 

Лектор курсу Чукіна Іванна Валеріївна, к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту 

https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-

spivrobitniki/chukina-ivanna-valeriivna.html 

 

Адреса кафедри м. Умань, вул. Інтернаціональна,1, корпус 4 

2. Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  «Менеджмент» https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-
programam/fakultet-menedzhmentu/073-menedzhment-menedzhment-
organizacij-i-administruvannya.html 

 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.  

 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

- здатність визначати перспективи розвитку організації; 

- вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними; 

- здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту; 

- здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту; 

- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення;  
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- здатність розробляти  практичні рекомендації для формування 

ефективної  сучасної системи аграрного менеджменту. 

 

Перелік

 програмних 

результатів 

навчання 

- демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства; 

- демонструвати навички застосування концептуальних і базових знань в 

галузі менеджменту для обґрунтування управлінських рішень щодо 

формування, оптимізації, реорганізації діяльності підприємств 

аграрного сектору, їх структурних підрозділів та бізнес-процесі. 

 

 

3. Опис дисципліни  

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 120; 

Кількість кредитів – 4; 

Кількість лекційних годин – 30 год. 

Кількість практичних занять - 30 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60 год. 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання Тематичні, проблемні лекції; практичні і семінарські заняття із 

проведенням презентацій, дискусій, круглих столів; інтерактивні заняття; 

індивідуальні заняття із підготовкою рефератів; консультації з 

викладачами; самонавчання на основі конспектів, посібників та іншої 

рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, 

через електронне модульне середовище навчального процесу Moodle 

Мета та завдання Мета вивчення дисципліни – формування у студентів сучасного, 

на основі системного підходу, світогляду щодо створення, 

функціонування й еволюції організацій із освоєнням методологічних 

основ формування ефективної організації, використовуючи сучасні 

прогресивні підходи до організаційного проектування, методи та засоби 

інформаційного моделювання управлінських процесів та систем. 

Завдання дисципліни - вивчення основних організаційних теорій 

та теоретико-методологічних засад створення й функціонування 

організацій; 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; засвоєння 

основних методичних підходів аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища організацій; набуття вмінь побудови організаційних структур 

організацій різних типів; набуття навичок трансформації, створення 

іміджу й культури організацій. 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1 Методологічні засади теорії організації 

Тема 2 Основні організаційні теорії та моделі   

Тема 3 Організація як система  

Тема 4 Організація як соціум   

Тема 5 Система управління організацією: методологія, процес, структура і 

техніка  

Тема 6 Самоорганізація   

Тема 7 Зовнішнє й внутрішнє середовище організації   

Тема 8 Організаційне проектування  

Тема 9 Культура та комунікація в організації   



5. Політика дисципліни 

Організація 

навчання 

Регулярне відвідування лекцій здобувачами, активна їх участь під час 

опитування на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні дискусійних 

тем, своєчасність виконання самостійної роботи. 

Організація навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua 

 

Методи контролю Рейтингова система оцінювання, яка передбачає усне і письмове 

опитування; поточний модульний контроль; презентація науково-

дослідних робіт, есе, рефератів; екзамен. 

Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності  УНУС». 

Доступний за посиланням: 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

 

6. Розподіл балів, які отримують здобувачі  

Поточний (модульний) контроль Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

30 100 
10 5 10 10 10 10 5 5 5 

 

 

7.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

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 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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