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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 Управління та 

адміністрування 
 

Спеціальність:  

073 Менеджмент 
 

Освітньо-професійна 

програма: 

Адміністративний 

менеджмент 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 90 

1 

Семестр 

1 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

72 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - екзамен 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета та завдання викладання  навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами 

вищої освіти знаннями за напрямом «Теорія організацій та організаційна 

поведінка» та відповідними уміннями і здібностями для здійснення 

ефективної професійної діяльності за спеціальністю, а саме: проводити аналіз 

теоретичних засад управління організаціями; впроваджувати міжнародні 

стандарти в практику управління організаціями;  формувати систему 

управління на засадах та методології теорії організації; володіти фінансовими 

механізмами управління організаціями; аналізувати; вміти формувати вимоги 

до розкриття інформації в організації;  

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти таких компетентностей: 

- оволодіти здатністю мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

(ЗК4); 
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- опанувати здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

(ЗК5); 
- вміти використовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез (ЗК7). 
- навчитися встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку,  
- навчитися розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

(ФК2); 

- опанувати вміння аналізувати історичні події та процеси, 

використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем 

розвитку організацій (ФК11)  . 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія організацій та 

організаційна поведінка» здобувачі вищої освіти повинні: 

 

знати: 

- методики мотивування людей та способи об’єднання задля руху до 

спільної мети (ЗК4); 

- способи опанування здатності діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів) (ЗК5); 
- напрями використання абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК7). 
- методики встановлення цінностей, бачення, місії, цілей та критеріїв, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку,  
- навчитися розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

(ФК2); 

- опанувати вміння аналізувати історичні події та процеси, 

використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем 

розвитку організацій (ФК11)  . 

вміти: 

- демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства (ПРН15) 

- досліджувати й характеризувати різні види організацій, здійснювати 

порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних 

структур, та вміти визначати їх переваги та недоліки (ПРН23); 

- організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп (ПРН 32). 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичне забезпечення управління організацією 

Тема 1. Управління, менеджмент та адміністрація в контексті теорії 

організації та організаційного менеджменту  

 

Зміст організаційного менеджменту та його теоретико-методологічне 
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обгрунтування. Управління, менеджмент та адміністрація в контексті теорії 

організації: поняттєво-категоріальний апарат. Управлінські відносини як 

об’єкт теорії організацій. Управління організацією як головне призначення 

організаційного менеджменту. Закони теорії організацій.  Закон синергії як 

загальний закон організаційного менеджменту. Закон необхідності посилення 

регулювання та управління соціальними процесами в контексті процесів 

самоорганізації. Загальносистемні методологічні принципи самоорганізації 

організаційного менеджменту. Місце і роль зворотних зв’язків в 

організаційному менеджменті.  

 

Тема 2. Організація як об’єкт дослідження наукового напряму та 

дисципліни теорії організації  

 

Організація як інструмент реалізації цілей. Організація як складний 

соціальний організм. Теорії організації в контексті управлінської думки. 

Теорії систем і системного аналізу в теорії організацій. Сутність системного 

підходу до аналізу організації як складного соціального цілого. Формування 

організаційної культури організацій. Формування конкурентоспроможної 

концепції управління організаціями як складними соціальними системами в 

умовах інформаційного суспільства. 

 

Змістовий модуль 2. «Сучасні аспекти теорії організацій» 

Тема 3. Теоретико-методологічні засади теорії організацій в контексті 

сучасної методологічної парадигми. 

 

Методологічні засади теорії організацій в контексті управлінського 

дискурсу. Аналіз у контексті теорії організацій. Системна методологія. 

Системний метод. Структурно-функціональний метод.  Інституційний метод. 

Антропологічний підхід. Гуманістичний підхід управління в організаціях. 

Сучасні методи та принципи  управління в організаціях. Методологічні 

засади гуманістичного менеджменту організацій 

 

Тема 4. Становлення і розвиток зарубіжного досвіду теорії 

організації та організаційного менеджменту в умовах глобалізації  

 

Типи управлінської (організаційної) культури та стилі організаційного 

менеджменту. Характерні риси організаційного менеджменту в США. 

Характерні риси організаційного менеджменту в Японії. Специфіка 

організаційного менеджменту в Китаї. Особливості організаційного 

менеджменту в Німеччині.  Вплив різноманітних факторів і загроз на 

діяльність організаційної сфери в умовах глобалізації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Н
о
м

е

р
 

ти
ж

н

я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

Годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовній модуль 1. Теоретичне забезпечення управління організацією 

1 Лекція 1 Управління, менеджмент та 

адміністрація в контексті теорії 

організації та організаційного 

менеджменту 

2    2 

Лекція 2 Організація як об’єкт 

дослідження наукового 

напряму та дисципліни теорії 

організації 

2    2 

Практичне 

заняття 1 

Закони теорії організацій.     2  2 

Практичне 

заняття 2 

Формування організаційної 

культури організацій. 

  2  2 

Самостійна 

робота 1 

Формування 

конкурентоспроможної 

концепції управління 

організаціями як складними 

соціальними системами в 

умовах інформаційного 

суспільства. 

   36 36 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 

     

Всього за змістовний модуль 1 – 44 год. 4 - 4 36 44 

Змістовній модуль 2. Сучасні аспекти теорії організацій 

1 Лекція3 Теоретко-методологічні засади 

теорії організацій в контексті 

сучасної методологічної 

парадигми 

2    2 

Лекція 4 Становлення і розвиток 

зарубіжного досвіду теорії 

організації та організаційного 

менеджменту в умовах 

глобалізації 

2    2 

Практичне 

заняття 3 

Сучасні методи та принципи  

управління в організаціях. 

  2  2 

Практичне 

заняття 4 

Типи управлінської 

(організаційної) культури та 

стилі організаційного 

менеджменту. 

  2  2 

Практичне 

заняття 5 

Характерні риси 

організаційного менеджменту 

на прикладі різних країн 

  2  2 
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(США,  Японії, Китаю, 

Німеччини. 

Самостійна 

робота 2 

Вплив різноманітних факторів 

і загроз на діяльність 

організаційної сфери в умовах 

глобалізації 

 

   36 36 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 2 

     

Всього за змістовний модуль 2 – 44 год. 4 - 6 36 46 

 8  10 72  

Іспит   

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 90 

 

 

5. Теми і зміст лекційних занять 

 

Тема 1. Управління, менеджмент та адміністрація в контексті 

теорії організації та організаційного менеджменту 

 

1. Зміст організаційного менеджменту та його теоретико-методологічне 

обгрунтування. 

2. Управління, менеджмент та адміністрація в контексті теорії 

організації: понятійно-категорійний апарат. 

3.  Управлінські відносини як об’єкт теорії організацій. 

4. Управління організацією як головне призначення організаційного 

менеджменту. 

5. Закони теорії організацій. 

6. Закон синергії як загальний закон організаційного менеджменту. 

7. Закон необхідності посилення регулювання та управління 

соціальними процесами в контексті процесів самоорганізації. 

8. Загальносистемні методологічні принципи самоорганізації 

організаційного менеджменту. 

9.  Місце і роль зворотних зв’язків в організаційному менеджменті. 

 

Тема 2. Організація як об’єкт дослідження наукового напряму та 

дисципліни теорії організації  

 

1. Організація як інструмент реалізації цілей. 

2. Організація як складний соціальний організм. 

3. Теорії організації в контексті управлінської думки. 

4. Теорії систем і системного аналізу в теорії організацій. 

5. Сутність системного підходу до аналізу організації як складного 
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соціального цілого. 

6. Формування організаційної культури організацій. 

7. Формування конкурентоспроможної концепції управління 

організаціями як складними соціальними системами в умовах 

інформаційного суспільства. 

 

Тема 3. Теоретко-методологічні засади теорії організацій в 

контексті сучасної методологічної парадигми 

1. Методологічні засади теорії організацій в контексті управлінського 

дискурсу. 

2. Аналіз у контексті теорії організацій. 

3. Системна методологія. Системний метод. 

4.  Структурно-функціональний метод. 

5.  Інституційний метод. 

6.  Антропологічний підхід.  

7.  Гуманістичний підхід управління в організаціях. 

8.  Сучасні методи та принципи  управління в організаціях. 

9.  Методологічні засади гуманістичного менеджменту організацій. 

 

Тема 4. Становлення і розвиток зарубіжного досвіду теорії 

організації та організаційного менеджменту в умовах глобалізації 

 

1. Типи управлінської (організаційної) культури та стилі 

організаційного менеджменту. 

2.  Характерні риси організаційного менеджменту в США. 

3. Характерні риси організаційного менеджменту в Японії. 

4. Специфіка організаційного менеджменту в Китаї. 

5.  Особливості організаційного менеджменту в Німеччині. 

6.  Вплив різноманітних факторів і загроз на діяльність організаційної 

сфери в умовах глобалізації. 

 

 

6. Теми та зміст практичних занять 

 

Тема 1. Закони теорії організацій 

1. Охарактеризувати зміст організаційного менеджменту та його 

теоретико-методологічне обгрунтування. 

2. Оцінити поняття управління, менеджменту та адміністрації в 

контексті теорії організації: поняттєво-категоріального апарату. 

3.  Визначити зміст поняття управлінські відносини як об’єкт теорії 

організацій. 

4. Охарактеризувати поняття управління організацією як головне 

призначення організаційного менеджменту. 
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5. Визначити закони теорії організацій. 

6. Охарактеризувати закон синергії як загальний закон організаційного 

менеджменту. 

7. Описати закон необхідності посилення регулювання та управління 

соціальними процесами в контексті процесів самоорганізації. 

8. Визначити загальносистемні методологічні принципи 

самоорганізації організаційного менеджменту. 

9.  Охарактеризувати місце і роль зворотних зв’язків в організаційному 

менеджменті. 

 

Тема 2. Формування організаційної культури організацій 

1. Розглянути організацію як інструмент реалізації цілей. 

2. Охарактеризувати організацію як складний соціальний організм. 

3. Розглянути теорії організації в контексті управлінської думки. 

4. Оцінити переваги та недоліки теорії систем і системного аналізу в 

теорії організацій. 

5. Охарактеризувати сутність системного підходу до аналізу організації 

як складного соціального цілого. 

6. Визначити мети формування організаційної культури організацій. 

7. Оцінити задачі формування конкурентоспроможної концепції 

управління організаціями як складними соціальними системами в умовах 

інформаційного суспільства. 

 

Тема 3. Сучасні методи та принципи  управління в організаціях. 

1. Охарактеризувати методологічні засади теорії організацій в контексті 

управлінського дискурсу. 

2. Визначити методику аналізу у контексті теорії організацій. 

3. Охарактеризуйте системну методологію. Системний метод. 

4.  Оцінити структурно-функціональний метод. 

5.  Визначити переваги та недоліки інституційного методу. 

6.  Визначити переваги та недоліки антропологічного підходу.  

7.  Оцінити гуманістичний підхід управління в організаціях. 

8.  Охарактеризувати сучасні методи та принципи  управління в 

організаціях. 

9.  Розглянути методологічні засади гуманістичного менеджменту 

організацій. 

 

Тема 4. Типи управлінської (організаційної) культури та стилі 

організаційного менеджменту. 

1. Охарактеризувати типи управлінської (організаційної) культури та 

стилі організаційного менеджменту. 

2.  Виявити вплив різноманітних факторів і загроз на діяльність 

організаційної сфери в умовах глобалізації. 
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Тема 5. Характерні риси організаційного менеджменту на прикладі 

різних країн (США,  Японії, Китаю, Німеччини). 

1.  Охарактеризувати характерні риси організаційного менеджменту в 

США. 

2. Визначити характерні риси організаційного менеджменту в Японії. 

3. Визначити специфіку організаційного менеджменту в Китаї. 

4.  Особливості організаційного менеджменту в Німеччині. 

 

7. Самостійна робота здобувачів освіти  

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 72 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання в межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем педагогіки вищої 

школи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (залік) контролю знань. 

 

7.1. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

 

1. Охарактеризуйте напрями сучасної теорії організації.  

2. Умови виникнення системної моделі теорії організації.  

3. Загальні принципи організації, їх роль в управлінні?  

4. Який взаємозв'язок законів організації?  

5. Назвіть основні цілі соціальних організацій.  

6. Чинники прямого та опосередкованого впливу.  

7. Охарактеризуйте зміст та особливості ділової організації.  

8. Менеджмент організації, елементи його спеціального економічного 

інструментарію.  

9. Основні методи організаційного проектування. Сутність методу 

організаційного моделювання.  

10. Що таке організаційна культура?  
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7.2. Контрольні питання для самостійного контролю стану опанування 

матеріалу студентами 

 

1.Визначте місце теорії організації в системі наукових знань.  

2. Назвіть основні напрями розвитку теорії організації. Які особливості 

властиві кожній науковій школі в розвитку теорії організації?  

3. Охарактеризуйте теорію Х-У Д. Макгрегора.  

4. Охарактеризуйте напрями сучасної теорії організації.  

5. Назвіть характерні риси інституційної моделі теорії організації.  

6. Умови виникнення системної моделі теорії організації.  

7. Назвіть специфічні властивості організації.  

8. Які є класифікації законів організації?  

9. Чим обумовлена єдність аналізу та синтезу в організації?  

10. Життєвий цикл організації, його основні стадії.  

11. Охарактеризуйте рівні соціальних систем.  

12. Внутрішнє середовище організації, його елементи.  

13. Чинники зовнішнього середовища сучасної організації.  

14. Підходи до аналізу зовнішнього середовища.  

15. Назвіть основні підходи до класифікації організацій.  

16. Охарактеризуйте організацію як систему процесів.  

17. Що таке система управління організацією? Назвіть її елементи.  

18. Підходи до розуміння сутності організаційного проектування.  

19. Зміст стадій процесу організаційного проектування.  

20. Структура організації, принципи її побудови.  

21. Охарактеризуйте концепції організаційних структур.  

22. Назвіть характеристики організаційної структури.  

23. Що таке організаційна культура?  

24. Охарактеризуйте рівні організаційної культури.  

25. Що таке управлінська інформація?  

 

7.3. Комплекти тестів для самостійного контролю стану опанування 

матеріалу студентами 

1.  Зовнішнє оточення організації характеризується високою складністю 

і низьким динамізмом у ситуації: 

а) низької невизначеності; 

б) помірної невизначеності; 

в) помірно високої невизначеності; 



12 
 

г) високої невизначеності. 

 

2. Класифікація організацій за функціональними ознаками: 

а) гомогенні, гетерогенні; 

б) приватні, комунальні, державні, колективні; 

в) ділові, громадські, асоціативні 

г) унітарні, колективні. 

 

3. Властивість самозбереження: 

а) переважання внутрішніх взаємодій в організації над зовнішніми і 

стабільність по відношенню до зовнішніх впливів; 

б) поєднання двох або декількох елементів будь-якої організації надає їй 

нову якість; 

в) наявність переносу матерії, енергії та інформації між внутрішніми 

елементами та елементами середовища 

г) реакція організації на певний вплив; якісна зміна реакції системи, 

пов'язане із змінами структури і спрямоване на стабілізацію поведінки. 

 

4.  В’язкість зовнішнього середовища організації - це: 

а) швидкість, з якою відбуваються зміни в середовищі організації; 

б) рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інші; 

в) кількість чинників, на які організація зобов'язана реагувати, а також 

рівень варіативності кожного чинника 

г) кількісна міра зусиль, необхідних для цілеспрямованого переміщення, 

концентрації та освоєння у виробництві одиниці матеріальних, фінансових і 

інформаційно-технологічних ресурсів. 

5. За принципами об’єднання людей організації поділяються на: 

а) формальні, неформальні; 

б) малі, середні великі; 

в) добровільні, примусові, унітарні; 

г) технологічні, програмно-цільові, непрограмні; 

 

6. Виберіть визначення, що характеризує організацію як систему: 

а) Організація - установа, яка виконує певні функції у визначеній сфері; 

б) Організація - об'єднання людей для досягнення спільних цілей; 

в) Організація - сукупність цілеспрямованих процесів чи дій, що 

призводить до утворення необхідних зв'язків 

г) Організація - внутрішня впорядкованість, узгодженість, 

взаємодія частин цілого, що обумовлена його будовою; 

7. До часткових законів розвитку організації належать: 

а) Закон аналізу і синтезу; 

б) Закон ефективного сприйняття і запам’ятовування інформації 

в) Закон соціальної гармонії; 

г) Закон диференціації та універсалізації функцій 
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8.  Властивість емергентності це: 

а) переважання внутрішніх взаємодій в організації над зовнішніми; 

б) поєднання двох або декількох елементів будь-якої організації надає їй 

нову якість; 

в) наявність переносу матерії, енергії та інформації між внутрішніми 

елементами та елементами середовища 

г) реакція організації на певний вплив; якісна зміна реакції системи, 

пов'язане із змінами структури і спрямоване на стабілізацію поведінки. 

8. Теорію «Х-Y» запропонував: 

а) Ф. Тейлор; 

б) А. Файоль 

в) Д. Макгрегор; 

г) Ч. Бернард 

 

10. Властивість адаптації: 

а) переважання внутрішніх взаємодій в організації над зовнішніми і 

стабільність по відношенню до зовнішніх впливів; 

б) поєднання двох або декількох елементів будь-якої організації надає їй 

нову якість; 

в) наявність переносу матерії, енергії та інформації між внутрішніми 

елементами та елементами середовища 

г) реакція організації на певний вплив; якісна зміна реакції системи, 

пов'язане із змінами структури і спрямоване на стабілізацію поведінки. 

 

11 Динамічність соціальних систем: 

а) переважання внутрішніх взаємодій в організації над зовнішніми і 

стабільність по відношенню до зовнішніх впливів; 

б) поєднання двох або декількох елементів будь-якої організації надає їй 

нову якість; 

в) наявність переносу матерії, енергії та інформації між внутрішніми 

елементами та елементами середовища 

г) реакція організації на певний вплив; якісна зміна реакції системи, 

пов'язане із змінами структури і спрямоване на стабілізацію поведінки. 

 

 

8. Індивідуальна робота студентів  

 

Самостійне працювання теоретичного матеріалу та розв’язання ситуаційних 

задач  

Ситуаційна задача 1 
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Історія менеджменту зберігає імена видатних менеджерів. Ці люди 

досягали значних результатів в організації компаній та управління ними. 

Одним із таких менеджерів є Лі Якокка. Будучи керівником 

автомобілебудівної компанії "Форд", він сприяв її розвитку, але був 

безпідставно звільнений власником компанії Генрі Фордом, який заздрив 

авторитетові менеджера та не міг терпіти поряд таку сильну особистість. 

Лі Якокка хворобливо переживав звільнення і лише через деякий час, 

заспокоївшись, прийняв пропозицію керівництва компанії "Крайслер" 

очолити її. 

Фінансово-економічне становище цієї компанії було катастрофічним. 

"Крайслер" поступалася своїм основним конкурентам на автомобільному 

ринку США: фірмам "Дженерал моторе" і "Форд". Отже, Лі Якокка взявся за, 

здавалося б, безнадійну справу. 

Проводили заходи з удосконалення системи управління виробництвом, 

пошуку необхідних фінансових засобів, посилення взаємодії збутових служб 

компанії з виробничими підрозділами, запровадили контроль за роботою. 

Л. Якокка встановив собі символічну заробітну плату (1 долар) аж до 

стабілізації становища компанії, яке через кілька місяців справді 

поліпшилося, і "Крайслер" знову зайняла міцне становище на 

автомобільному ринкові. 

Запитання: 

1) у чому полягають заслуги Лі Якокки як менеджера в стабілізації 

становища компанії "Крайслер"? 

2) як можна оцінювати дії Л. Якокки зі встановлення собі символічного рівня 

оплати праці: 

— гарний жест; 

— не досить виважене рішення; 

— добре прорахований крок менеджера? Відповіді аргументуйте. 

Ситуаційна задача 2 

На малому будівельному підприємстві працюють такі 

працівники: директор, комерційний директор, головний бухгалтер, 

бухгалтер, юрист, секретар, маркетинг-менеджер, заступник директора з 

будівництва, заступник директора з постачання, бригада будівельників, 
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бригада працівників, які виконують оздоблювальні роботи. Запропонуйте 

конкретні форми та системи оплати праці всім категоріям працівників 

підприємства. Пропозиції обґрунтуйте. 

Ситуаційна задача 3 

Політика банку спрямована на отримання максимального прибутку. 

Одноаспектна орієнтація спрямування призвела до втрати 

конкурентоспроможності. У зв’язку з цим менеджери банку запропонували 

нову систему орієнтації співробітників, яка грунтується на таких 

положеннях: 

– інтереси клієнта мають бути на першому місці; 

– у банку потрібно використовувати сучасну техніку і технології та мати з 

цього максимальний прибуток; 

– заохочувати за конкретні результати роботи. Запитання: 

1) чим, на вашу думку, можна доповнити цю систему, щоб отримати 

максимальний результат? 

2) за рахунок чого банк може суттєво покращити фінансові результати під 

час запровадження змін у поведінці всіх співробітників банку або фірми в їх 

ціннісній орієнтації? 

3) якими будуть досягнення морально-етичного плану унаслідок 

запровадження нової системи орієнтирів? 

 

9. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи 

заочна/дистанційна) передбачає використання словесних (лекція, розповідь, 

пояснення, інтерактивна бесіда), наочних (ілюстрація, демонстрація, 

спостереження) та практичних (практична робота, розв’язання задач, 

тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: інтерактивне обговорення тем, розв’язання 
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практичних задач та розбір теоретичних вправ, дискусії, індивідуальна та 

командна форми роботи, вивчення готових кейсів.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 

10. Методи контролю  

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 

індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час 

практичних занять, виконання індивідуальних завдань при виконанні 

самостійної роботи, тестування, контрольна робота та залік.  

 

 

11. Питання до екзамену  

 

1.Визначте місце теорії організації в системі наукових знань.  

2. Назвіть об'єкт і предмет теорії організації.  

3. Які методи пізнання використовує теорія організації? Коротко 

охарактеризуйте їх.  

4. Які функції виконує теорія організації? 

5. Назвіть основні етапи еволюції теорії організації. Яка між ними 

відмінність?  

6. Назвіть основні напрями розвитку теорії організації. Які особливості 

властиві кожній науковій школі в розвитку теорії організації?  

7.Охарактеризуйте принципи організації А. Файоля. Що таке "місток" 

Файоля?  

8. Що таке "цілеспрямовані" організації Ч. Бернарда?  

9. Охарактеризуйте теорію Х-У Д. Макгрегора.  

10. Охарактеризуйте напрями сучасної теорії організації.  

11. Які основні положення класичної моделі теорії організації?  

12. У чому полягає неокласична модель теорії організації?  

13. Назвіть характерні риси інституційної моделі теорії організації.  

14. Умови виникнення системної моделі теорії організації.  

15. Що таке генезис організації? Назвіть його основні положення.  

16. Назвіть специфічні властивості організації.  

17. Загальні принципи організації, їх роль в управлінні?  

18. Які є класифікації законів організації?  
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19. Охарактеризуйте зміст закону інформованості-впорядкованості.  

20. Чим обумовлена єдність аналізу та синтезу в організації?  

21. Який взаємозв'язок законів організації?  

22. Життєвий цикл організації, його основні стадії.  

23. Охарактеризуйте рівні соціальних систем.  

24. Назвіть основні цілі соціальних організацій.  

25. Внутрішнє середовище організації, його елементи.  

26. Чинники зовнішнього середовища сучасної організації.  

27. Чинники прямого та опосередкованого впливу.  

28. Підходи до аналізу зовнішнього середовища.  

29. Назвіть основні підходи до класифікації організацій.  

30. Охарактеризуйте зміст та особливості ділової організації.  

31. Охарактеризуйте організацію як систему процесів.  

32. Що таке система управління організацією? Назвіть її елементи.  

33. Менеджмент організації, елементи його спеціального економічного 

інструментарію.  

34. Підходи до розуміння сутності організаційного проектування.  

35. Зміст стадій процесу організаційного проектування.  

36. Основні методи організаційного проектування. Сутність методу 

організаційного моделювання?  

37. Структура організації, принципи її побудови.  

38. Охарактеризуйте концепції організаційних структур.  

39. Назвіть підходи до формування організаційної структури.  

40. Назвіть характеристики організаційної структури.  

41. Що таке організаційна культура?  

42. Зміст структурних елементів організаційної культури.  

43. Охарактеризуйте рівні організаційної культури.  

44. Що таке управлінська інформація?  

45. Технології інформаційної діяльності в організації.  

46. Які є аналітичні методи отримання інформації?  

47. Як класифікуються інформаційні технології в організації?  

48. Дайте визначення інформаційної системи організації. 

 49. Назвіть підсистеми інформаційної системи організації.  

50. Сутність поняття "ефективність діяльності організації".  

51. Які чинники визначають ефективність організації?  

52. Назвіть критерії організаційної ефективності та види ефектів.  

53. Алгоритм оцінювання ефективності діяльності організації. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти  

 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. Підсумкова оцінка по дисципліні виставляється за 

100-бальною шкалою згідно «Положення про організацію освітнього процесу 

БІНПО». Завданнями поточного модульного контролю знань здобувачів є 

перевірка та оцінка: а) систематичності та активності роботи здобувача на 

аудиторних заняттях; б) виконання завдань, виданих для самостійного 

опрацювання; в) виконання модульних контрольних завдань; г) розуміння та 

засвоєння матеріалу, набутих навичок та вмінь самостійно опрацьовувати 

матеріал, самостійно працювати з літературою та іншими джерелами, 

осмислювати та узагальнювати зміст теми та розділу, а також умінь усно чи 

письмово подавати матеріал у вигляді презентації, відповідей на запитання 

тощо.  

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти входять 

як складові елементи до загальної (остаточної) оцінки знань здобувачів з 

дисципліни. Оцінка рівня роботи студента на практичних заняттях 

здійснюється в межах 30 балів. Студент допускається до екзамену, якщо за 

результатами роботи протягом семестру він отримав не менше 22 балів. 

Якщо за результатами оцінювання роботи студента на практичних заняттях 

студент отримав менше 22 балів, він не допускається до заліку.  

Викладач, який веде практичні заняття, визначає перелік завдань, що 

повинні бути виконані студентом для допуску до екзамену. У разі їх 

виконання студент допускається до екзамену з оцінкою роботи на 

практичних заняттях 22 бали. Екзамен проводиться у вигляді письмової 

роботи, що містить завдання з розв’язання задач та аналізу ситуацій. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 
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Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 15 

Екзамен 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення  

 

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять:  

– конспект лекцій;  

– наочні матеріали, слайди презентацій,  дидактичні роздаткові матеріали 

(схеми, діаграми, тощо), приклади розв’язання задач;  

– пакети тестових завдань та завдань контролю й самоконтролю знань. 
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