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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Теорія організації» спрямована на формування 

у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальних та фахових 

компетентностей щодо теоретичних знань та  

вироблення практичних навичок щодо створення ефективної організації з позиції її 

двоїстої сутності як  

системи та як процесу. Дисципліна зоорієнтована на вивчення таких питань, як: 

сутність, принципи, етапи розвитку соціально-економічної системи і 

законів, що забезпечують її функціонування;еволюція теоретичних концепцій 

організації; основні організаційні теорії та моделі для розуміння основ сучасної 

організаційної парадигми;фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, їх 

взаємозв'язок, основні методи дослідження їх впливу на ефективність 

функціонування організації; організаційні структури та підходи до їх формування; 

перспективи розвитку комунікацій в організаціях; підходи до формування 

організаційної культури, її характеристика, типології організаційних культур тощо. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців  

систематизованого комплексу знань і навичок потрібних для розвитку сучасного 

організаторського мислення та уміння практичної реалізації організаційних законів, 

принципів і правил.  

Завдання дисципліни полягає у забезпечені студентів знаннями про теорію та 

практику функціонування організацій у сучасних умовах, про регулювання 

процесів, які в них відбуваються у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем; 

засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього 

середовища організації; набуття вмінь побудови організаційних структур 

організацій різних типів; набуття навичок трансформації, створення  

культури організацій. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

ЗК1. Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК4. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

 

ФК1. Здатність до 

соціальної взаємодії, до 

співробітництва й 

розв’язання конфліктів. 

ФК2. Здатність 

забезпечувати належний 

рівень вироблення та 

використання 

управлінських продуктів, 

послуг чи 

процесів. 

ФК6.Здатність 

здійснювати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення 

управлінських процесів із 

використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та 

технологій. 

ФК8. Здатність готувати 

проекти управлінських 

рішень та їх 

впроваджувати. 

РН5. Знати стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

РН8. Розуміти та використовувати 

технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

РН11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в 

межах своєї компетенції. 

РН17. Знати та розуміти методи та 

підходи творчої та креативної діяльності 

системного мислення у професійній 

сфері 

 
 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Методологічні засади теорії організації. 

2. Загальна характеристика організації. 

3. Організація як система та процесс. 

4. Теоретичні засади організації як об'єкта управління. 

5. Організаційне проектування. 

6. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності. 

7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації. 

8. Культура  організації. 

9. Ефективність діяльності організації: економічні та соціальні аспекти.   

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

 

1. Методологічні засади теорії організації. 

2. Закони організації і їх застосування. 

3. Організація як система та процесс. 

4. Теоретичні засади організації як об’єкта управління. 

5. Організаційне проектування. 

6.  Основи формування організаційних структур. 

7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації. 

8. Організаційна культура. 

9. Ефективність діяльності організації. 
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Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 
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