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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Теорія оргоанізацій 

Викладач (-і) к.е.н., Казюка Н.П. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(099)7022130 

E-mail викладача natalia.kaziuka@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 4 кредити EСTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути плідно використані при аналізі 

внутрішнього та зовнішнього впливу на організацію; в процесі планування, організовування, 

мотивування і контролю в організації; при здійсненні керівництва, в комунікаційному процесі в 

організації; при прийнятті управлінських рішень; при забезпеченні ефективності менеджменту на 

підприємстві. Ознайомлення з процесом розробки операційної стратегії, управлінням процесу 

проектування операційної системи; управлінням поточним функціонуванням операційної 

системи дасть можливість досягти ефективних результатів в господарській діяльності. 

3. Мета та цілі курсу  

Опанування методологічними основами формування ефективної організації, використовуючи сучасні 

прогресивні підходи до організаційного проектування, методи та засоби інформаційного моделювання 

управлінських процесів та систем, інструменти сучасного офісу. Формування у студентів уявлення про 

ефективну організацію; вивчення факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, опанування сучасних 

технологій їх аналізу; набуття вміння здійснювати розподіл повноважень та відповідальності між 

структурними ланками (підрозділами) організації, використовуючи установчі документи та типові 

управлінські технології; набуття досвіду створення організації на основі вивчення технологій організаційного 

проектування, оволодіння методиками інформаційного моделювання управлінських процесів та систем. 

4. Результати навчання (компетентності) 

здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів, здатність 

аналізувати та вирішувати складні управлінські та виробничі ситуації, оганізовувати моніторинг 

зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та превентивного реагування 

на зміни його стану, організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління 

діяльністю, взаємодіяти з іншими структурними підрозділами підприємства з приводу реалізації 

конкурентоспроможної  політики організації, оцінювати ефективність та 

конкурентоспроможність організації. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 120 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 год. 

самостійна робота 64 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І 073«Менеджмент» І нормативна 

Тематика курсу 



Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1. Сутність та еволюція теорії 

організації.  Роль та місце теорії 

організації в теорії та практиці 

менеджменту. Предмет і методи теорії 

організації. Організаційні теорії. Класична 

організаційна теорія. Теорія 

організаційної поведінки. Теорія 

інститутів та інституційних змін. Сучасна 

організаційна парадигма. Гносеологічний, 

кібернетичний, соціологічний аспекти. 

Передумови реалізації управління на 

основі бізнес-процесів. Закони і принципи 

організації: принцип ланцюгового зв’язку, 

інгресії, підбору, рухомої рівноваги, 

слабкої ланки. Сучасні тенденції в 

управлінні підприємством. 

Лекція,  
семінар-

ське 

заняття 

[1,5] 
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Тема 2. Аналіз факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища організації. 

Організація як соціотехнічна система 

відкритого типу. Фактори впливу на 

організацію. Модель внутрішніх змінних 

організації: місія, мета, технологія, 

структура, завдання, люди, ресурси. 

Завдання організації. Формулювання 

завдань як напрямок розподілу 

повноважень та відповідальності в 

організації. Зміст та структура посадових 

інструкцій. Зовнішнє середовище 

організації. Фактори прямого та 

опосередкованого впливу на діяльність 

організації. Оцінювання факторів 

зовнішнього середовища. Матриця SWOT-

аналізу для визначення ринкових 

можливостей та загроз, сильних та 

слабких сторін організації. Структура 

матриці SWOT, мета позиціонування в 

матриці, розробка стратегій організації. 

Лекція,  
семінар-

ське 

заняття 

[1,5] 
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заняття за 

розкладом 

Тема 3. Методологічні аспекти 

проектного аналізу. Характеристика сфер 

найближчого оточення проекту. Поняття 

життєвого циклу проекту. Підхід 

Світового банку до поділу проектного 

циклу на стадії. Фази і стадії життєвого 

циклу проекту. CALS — сучасні 

технології управління життєвим циклом 

проекту. Передінвестиційна, інвестиційна 

та експлуатаційні фази проектного циклу. 

Передінвестиційна фаза: ідентифікація, 

розробка, експертиза проекту, детальне 

проектування. Визначення тривалості та 

вартості передінвестиційних досліджень. 

Експертиза як основа формування 

остаточного рішення про прийняття або 

Лекція,  
семінар-

ське 

заняття 

[2,3,8] 
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відхилення проекту. Окремі складові 

експертизи: комерційна, технічна, 

екологічна, інституційна, фінансова, 

соціальна, економічна експертизи. 

Принципи оцінювання ефективності 

проектних рішень. Порівняння проектів за 

допомогою різних критеріїв оцінювання. 

Вибір критеріїв оцінювання і відбору 

інвестиційних проектів. Змістовний склад 

груп критеріїв відбору проектів. 

Неформальні процедури відбору та оцінки 

проектів. 
Тема 4. Організаційна діяльність. 

Організаційне проектування. 
Класифікація організацій. Поняття, види та 

класифікація юридичних осіб. 

Міжорганізаційні форми бізнесу: концерн, 

синдикат, конгломерат, консорціум та 

картель, їх види, трест. Стратегічний альянс, 

його види. Порівняльний аналіз 

організаційних форм інтеграції. Глобалізація 

міжнародного бізнесу: дочірня та 

асоційована компанія. Порядок створення 

нового підприємства. Визначення складу 

засновників та розробка установчих 

документів для започаткування 

господарської діяльності: статут або 

установчий договір. Організаційна робота з 

реєстрації господарської діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності зі створенням та 

без створення юридичної особи. Завдання і 

методи організаційного проектування. 

Формування організаційних структур 

управління та їх аналіз. Відповідальність у 

контексті делегування. Повноваження і 

влада. Лінійні і штабні повноваження. 

Лекція,  
семінар-

ське 

заняття 

[1,7] 
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заняття за 

розкладом 

Тема 5. Методи і засоби інформаційного 

моделювання управлінських процесів 

та систем. Особливості надходження, 

утворення і використання інформації на 

різних рівнях менеджменту. Нормативні 

акти управління: статут, положення 

(регламент) про господарюючі суб’єкти та 

їх підрозділи, посадові інструкції, норми 

та нормативи витрат матеріалів, праці, 

стандарти. Індивідуальні акти управління: 

накази, постанови, розпорядження, 

циркуляри, вказівки, резолюції. Сутність, 

правила складання і оформлення наказів, 

розпоряджень, службових записок. Носії, 

операції та процедури оброблення 

інформації в процесі менеджменту. 

Системи інформаційного забезпечення 

менеджменту. Проведення 

координаційних заходів за участю 

керівництва. Наради, засідання, збори, 

зустрічі як ефективні способи вирішення 

Лекція,  
семінар-

ське 

заняття 

[4,6,9] 
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управлінських завдань. Організація та 

необхідність відряджень. Схема обміну 

інформацією в процесі проведення зборів 

та нарад. Види нарад: диктаторські, 

автократичні, сегрегативні, дискусійні, 

вільні, змішані. Класифікація нарад за 

змістом рішень: пов’язані з розробкою, 

підготовкою, прийняттям рішень; 

організацією їх виконання; контролем їх 

виконання; для підбиття підсумків та 

оцінювання виконаної роботи; з метою 

обміну інформацією. Фактори, що 

підвищують ефективність проведення 

нарад. Підготовка, організація, правила 

проведення нарад, засідань, зборів. 

Тема 6. Організація взаємодії і побудова 

структури організації. Сутність 

організаційної структури управління та її 

роль в досягненні мети організації. Етапи 

розробки організаційної структури. 

Чинники, що впливають на проектування 

організації: типи організаційної культури, 

сучасні погляди на моделі організації. 

Елементи структури організації. 

Департаменталізація: функціональна; 

продуктова; географічна; за процесами; за 

клієнтами. Команди з перехресними 

функціями. Взаємодія та взаємовплив 

структур організації. Схеми побудови 

організаційних структур управління. 

Характеристика основних видів 

організаційних структур управління. 

Лінійні і функціональні організаційні 

структури управління. Комбіновані 

структури управління: лінійно-

функціональна; лінійно-штабна. Типи 

бюрократичних оргструктур. 

Дивізіональні організаційні структури: 

функціональна; продуктова; орієнтована 

на споживача; регіональна. Адаптивні 

організаційні структури: програмно-

цільова, матрична, мережна. 

Використання методу декомпозиції при 

формуванні внутрішніх документів 

організації 

Лекція,  
семінар-

ське 

заняття 

[5,7] 
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Тема 7. Розподіл повноважень, 

обов’язків і відповідальності між 

структурними ланками організації.  

Формування документів, що визначають 

повноваження структурних підрозділів 

організації. Складання положення про 

структурний підрозділ. Забезпечення 

координації робіт між структурними 

підрозділами. Утворення тимчасових 

структур в організації. Комітети, комісії та 

робочі групи як засіб вирішення цільового 

Лекція,  
семінар-

ське 

заняття 

[1,4,7] 
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завдання. Профспілковий комітет, комісія 

підприємства для вирішення трудових 

спорів, рада директорів, робочі ради, 

загальні комітети робітників і менеджерів, 

вчена рада, гуртки якості: сутність, 

завдання, порядок утворення. 

Тема 8. Технології управління 

організацією. Дії керівництва в умовах 

винятково незнайомих, надзвичайних 

ситуаціях. Встановлення причин 

виникнення проблем за результатами 

аналізу діяльності організації, розв’язання 

ситуаційних проблем керівниками різного 

профілю. Шляхи усунення 

перевантаженості вертикальних 

комунікацій: зменшення дефіцитності 

ресурсів, створення відокремлених 

підрозділів. Розвиток вертикальних 

інформаційних систем шляхом підвищення 

пропускної спроможності комунікаційних 

каналів та застосування прогресивних, 

ефективних способів ухвалення рішень за 

допомогою нової інформаційної технології і 

ЕОМ. Посилення горизонтальних 

взаємозв’язків. Перевага прийняттю рішень 

найбільш компетентними і зацікавленими 

особами замість звернення вгору по ієрархії 

керівництва. Комунікативні механізми: 

безпосередній контакт між менеджерами; 

використання посередників; створення 

тимчасових цільових груп; формування 

міжфункціональних бригад; призначення 

координаторів; призначення координаторів 

з управлінськими повноваженнями; 

використання матричної структури. 

Стратегія розвантаження комунікацій при 

невизначеності завдань. 
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Тема 9. Інформаційно-аналітичні 

технології. Інформаційні технології 

управління. Комп’ютерні технології в 

управлінні бізнесом. Проведення 

презентацій, прес-конференцій за 

допомогою методів управління 

аудиторією як засоби інформування 

громадськості та формування позитивного 

іміджу. Підготовка, організація, 

технологія проведення конференцій. 

Розробка прес-релізів, підготовка 

пабліситі, написання промов. Web-сайти 

як види електронних публікацій. Сайт 

типу “Візитна картка”, інтернет-

представництво, корпоративний сайт: 

сутність, склад та порядок розробки. 

Інформаційний консалтинг як один з 

видів управлінського консультування. 

Інформаційні експертизи та 

комунікативний аудит як складові 

інформаційного консалтингу. 
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Тема 10. Проведення інформаційно-

аналітичної роботи в організації. 

Класифікація оглядово-аналітичної 

інформації. Бібліографічний, реферативний, 

аналітичний огляд. Бібліографічні огляди: 

нових надходжень, рекомендаційної 

літератури, джерелознавчий, інформаційних 

видань. Види реферативних оглядів: 

науково-технічний, виробничо-технічний, 

техніко-економічний, комплексний. Види 

аналітичних оглядів: науково-технічний, 

виробничо-технологічний, техніко-

економічний, комплексний, порівняльний, 

прогностичний, науково-популярний. 

Форми подання оглядової інформації: 

щорічний огляд, оглядова стаття, огляд 

монографічного типу. Підготовка 

аналітичних довідок, пропозицій, доповідей 

щодо діяльності організації на підставі 

статистичного аналізу показників розвитку. 

Бухгалтерія, техніко-нормувальне бюро, 

відділ матеріально-технічного постачання, 

маркетингу, відділ кадрів як основні 

постачальники інформації в організації; 

звітні та інформаційні документи їх роботи. 

Підготовка звітів про виконання планових 

показників розвитку, результати роботи 

господарчих і управлінських структур на 

основі методів статистичного аналізу даних, 

результатів соціологічних, маркетингових 

досліджень. Формування звітів: звичайних 

(регулярних), спеціальних.  
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Тема 11. Правові режими ефективної 

діяльності персоналу. Розробка 

положення про основні структурні 

Лекція,  
семінар-

ське 

[1,4,7] 
 

Опрацюва

ти 

лекційний 

5 балів До наступного 

заняття за 

розкладом 



підрозділи. Посадові інструкції як 

правовий акт, що встановлює правила, які 

регулюють діяльність виконавця. 

Структура посадової інструкції: загальні 

положення, функціональні обов’язки, 

права, відповідальність, умови роботи, 

сфера діяльності. Оцінка виконання 

структурними підрозділами та окремими 

працівниками колективного договору, 

планових завдань та посадових обов’язків 

заняття матеріал,  
підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття 

Тема 12. Критерії ефективності 

діяльності організації. Контроль за 

дотриманням правил внутрішнього 

розпорядку. Контроль за дотриманням 

правил корпоративної етики. Підходи до 

формування філософії організації як 

основного документа, що окреслює 

сукупність правил корпоративної етики. 

Методи і принципи контролю за станом 

трудової та виконавської дисципліни. 

Аналіз використання календарного фонду 

робочого часу та питомої ваги простоїв з 

технологічних причин, неявки на роботу 

через тимчасову непрацездатність, неявки 

з дозволу адміністрації. Оцінювання 

ефективності взаємодії адміністративної 

служби з керівництвом та іншими 

структурними підрозділами, фізичними, 

юридичними особами. Організаційна 

ефективність. Традиційні підходи до 

ефективності. Сучасні підходи до 

організаційної ефективності. Підхід до 

організаційної ефективності з погляду 

конкуруючих управлінських цінностей. 

Моделі ціннісних установок стосовно 

організаційної ефективності. Критерії 

результативності: дієвість, 

результативність, якість, продуктивність, 

нововведення, культура праці, 

прибутковість. 
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Тема 13. Методи та засоби 

інформаційного моделювання 

управлінських процесів та систем. 

Інформаційна модель організації як схема 

потоків інформації, що використовується 

в процесі управління та відображає різні 

процедури виконання функцій управління 

організацією, зв’язок вхідних і вихідних 

документів та показників. Застосування 

методології IDEF1 як інструмента 

побудови наочної моделі структури 

підприємства. Базові інформаційні 

технології в управлінні підприємством. 

Автоматизовані інформаційні технології: 

обробка облікової інформації, облік праці 

та її оплати, облік грошових коштів, облік 
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виробничих запасів, звідний синтетичний 

облік. Офісна інформаційна технологія. 

Проектування економічних 

інформаційних систем. Зміст і організація 

проектування, аналіз системи обробки 

інформації, розробка технічного завдання. 

Організація розробки технічного проекту, 

робочого проекту. Впровадження 

економічних інформаційних систем. 

Економічна ефективність інформаційних 

систем. Ескізне проектування 

автоматизованою інформаційною 

технологією вирішення окремих завдань 

управління.  

Тема 14. Інструменти сучасного офісу. 

Сучасні інформаційні технології як 

чинник ефективності управління 

підприємством. Налагоджена мережа 

засобів комунікації офісу: телефонний 

внутрішній та зовнішній зв’язок, 

факсовий зв’язок, відеоконференції, 

засоби отримання on-line інформації, 

кабельні та бездротові (wi-fi) мережі 

передавання та отримання інформації. 

Вибір програмного і апаратного 

забезпечення “електронного офісу”. Вибір 

програмних засобів: вимоги до 

функціональних можливостей продукту, 

аналіз технології та архітектури, 

перенесення даних з однієї програмної 

платформи на іншу, створення 

інтерфейсів до існуючих систем, аналіз 

функціональних і технічних 

характеристик продукту, ретельна 

перевірка продукту, живучість програм і 

засоби їх оновлення. Тестування систем 

управління базами даних. Тестування 

пакетів інтерактивної машинної графіки. 

Тестування офісних пакетів. Технічна 

підтримка інформаційної системи. 

Структура витрат на технічну підтримку і 

супровід у структурі витрат на 

інформаційні технології. Зміна поколінь 

інформаційних систем. 
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6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру 

та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-



наслідкові зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом 

правильні  відповіді, допускає окремі 

несуттєві помилки та неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні заняття 

є ланцюжком, який пов'язує теоретичне 

навчання і навчальну практику з 

дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань студентів. 

Оцінка за семінарське, практичне заняття 

враховується при виставлення підсумкової 

оцінки з дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі основні та 

додаткові запитання під час аудиторних 

занять (70 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (15 



балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному 

занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

8. Рекомендована література 
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