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Мета - формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду 

щодо створення, функціонування й еволюції організацій.  
Завдання. теоретична та практична підготовка студентів з дисципліни. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

теорію створення, функціонування й еволюції організацій у мінливих умовах 
сучасного ринкового соціально-економічного середовища; особливості 
регулювання процесів, які відбуваються в організаціях у взаємозв'язку із 
зовнішнім середовищем тощо; основні організаційні теорії; теоретико-
методологічні засади створення й функціонування організацій; основні 
методичні підходи до аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища 
організацій; особливості побудови організаційних структур організацій 
різних типів; - зміст трансформації, створення іміджу й культури 
організацій.  

вміти: працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, 
статистичними, електронними джерелами з соціально-економічної 
проблематики та менеджменту; володіти методикою розрахунків основних 
показників та використання методологічних інструментів з метою пізнання 
мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації; 
використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення 
ефективності діяльності й проектування організацій; досліджувати й 
характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги й недоліки; 
здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних 
структур; визначати чинники формування іміджу й культури організації; 
розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, так і її складових 
з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. 

Компетентності. Програма включає загальні компетентності (ключові 
навички), якими повинен володіти випускник другого циклу: здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 
визначати та описувати характеристики організації; здатність аналізувати 
результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища; здатність діяти соціально 
відповідально і свідомо). 

Програмні результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-
професійної програми здобувачі вищої освіти повинні: здатні застосовувати 
методи управління для забезпечення ефективності організації; здатні 
оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 



організації; здатні демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 
комунікацій у діяльності організації. 

Зміст за темами 
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. Організаційний процес 
Тема 6. Самоорганізація 
Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації 
Тема 8. Організаційне проектування 
Тема 9. Культура організації 


