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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Курсова робота з дисципліни "Теорія організації" являє собою один з 

елементів навчального процесу на спеціальності 073 "Менеджмент", який 

дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців, привити їм науковість 

мислення, надати компетентностей щодо аналізу та управління організаціями. 

Цілі і завдання курсової роботи з дисципліни "Теорія організації" – це: 

- формування системи знань про менеджмент організацій; 

- оволодіння навичками щодо управління розвитком організацій на основі 

наукового підходу; 

- опанування сучасними методами проектування організацій; 

- підготовка до написання курсових робіт з інших дисциплін та 

кваліфікаційної атестації. 

При виконанні курсової роботи студенти повинні дотримуватись 

загальної структури науково-дослідницької роботи і обов’язково 

застосовувати загальні та специфічні методи дослідження тих чи інших 

об’єктів і процесів. 

Тематика курсових робіт охоплює основні питання курсу. Також можуть 

бути запропоновані комплексні теми, виконання яких потребує командної 

роботи 3...5 студентів. В окремих випадках за узгодженням з керівником тема 

курсової роботи здобувачем може бути змінена. 

Оптимальним обсягом курсової роботи є 25…30 сторінок основного 

тексту. При виконанні роботи слід користуватися не тільки літературними 

джерелами та Інтернет-ресурсами, а й використовувати інформацію про 

реальні організації. 

На високу оцінку заслуговуватимуть ті курсові роботи, які мають 

інноваційний характер, науково обґрунтовані та практично направлені. 

 

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота складається з наступних структурних частин: вступу, 

аналізу літературних джерел, аналітично-проектного розділу, висновків, 

списку використаної літератури, додатків (опціонально). 

2.1. Вступ 

Вступ є першою структурною частиною курсової роботи. Він розкриває 

сутність і стан проблеми (задачі), яка розглядається в роботі, її значущість, 

обґрунтування актуальності її розгляду. Рекомендується наступна структура 
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вступу: обґрунтування актуальності теми, стан дослідженості теми, 

визначення мети і задач, об’єкту та предмету, методів дослідження. Далі 

подано їх коротку характеристику. 

Актуальність теми обґрунтовується шляхом критичного аналізу та 

порівняння поставленої проблеми з відомими її розв’язаннями з урахуванням 

доцільності розробки обраної теми для науки чи економічної практики. 

Обґрунтування актуальності не повинно бути багатослівним, достатньо 

одного абзацу. 

Стан дослідженості теми містить ключові наукові та практичні 

результати з теми та виявлені здобувачем ключові проблеми та питання, рівень 

дослідження яких недостатній. 

Мета і завдання дослідження, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети, формулюються відповідно до обраної теми та обраних 

шляхів її дослідження. Не слід використовувати при формулюванні мети такі 

слова, як "дослідження" або "вивчення", тому що вони вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і вивчається. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта 

(наприклад, це певні процеси, які відбуваються в конкретних організаціях, 

галузях або регіонах). 

Методи дослідження, використані для досягнення поставленої в роботі 

мети, перераховуються коротко. Найчастіше використовуються 

загальнонаукові методи пізнання (наприклад, аналіз математичний, 

статистичний, структурно-логічний, порівняльний, вербально-описовий, 

розрахунково-конструктивний.), а також специфічні управлінські підходи, 

такі, як процесний (процедурний) підхід (акцент на визначенні ефективності 

виконання функцій управління), системний (системно-кібернетичний) підхід 

(розгляд організації як відкритої системи складових – ресурсів, підрозділів 

тощо), ситуаційний підхід (розгляд ситуацій та пошук оптимального варіанту 

дій для кожної з них). 

Обсяг вступу складає 2 сторінки. 

2.2. Огляд літературних джерел 

Основна частина роботи починається з аналізу літературних джерел та 

запропонованих в них науково-практичних підходів до розв’язання 

проблемних питань. 

Стисло висвітлюючи теоретичні здобутки, автору треба виділити ті 

питання, що знайшли та не знайшли свого вирішення. 
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Рекомендується розглядати питання у наступному порядку. 

Основні поняття та методи за обраною темою. В цьому підрозділі 

наводяться означення основних понять, які стосуються обраної теми. Там, де 

є різні інтерпретації, бажано навести їх із вказівкою тих варіантів, до яких 

схиляється автор. Він має складати близько 25 % обсягу першого розділу. 

Аналіз стану та особливостей проблеми, що розглядається. В цьому 

підрозділі розглядається динаміка розвитку проблемного питання в науці та 

практиці управління, характеризується її поточний стан. Слід віднайти 

якнайновіші приклади виникнення досліджуваної проблеми, методи та 

наслідки її вирішення. Він має складати 35 % обсягу теоретичного розділу. 

Існуючі аналітичні та проектні моделі за обраною темою. На закінчення 

теоретичного розділу приводять існуючі аналітичні та проектні моделі та 

методи управління за обраною темою. При цьому слід описати 

використовувані моделі та методи, які будуть використовуватися в подальших 

розділах із зазначенням їх сфер застосування, можливостей використання та 

обмежень. Він має складати 40 % обсягу теоретичного розділу. 

Загальний обсяг теоретичної частини не повинен перевищувати 15 

сторінок. Посилання на літературні джерела в цьому розділі обов’язкові. 

2.3. Аналіз стану та особливостей проблеми, що розглядається, та шляхи 

розвитку науки і практики щодо вирішення проблемного питання 

Поряд з теоретичними дослідженнями значне місце в курсовій роботі 

повинна займати аналітична частина – аналіз та шляхи вдосконалення 

управління організаціями. Загальний обсяг цієї частини – до 15 сторінок. При 

написанні даного підрозділу бажано дотримуватися наступної структури. 

Проведення дослідження проблеми на конкретних прикладах. B цьому 

підрозділі слід описати причини виникнення та динаміку розвитку 

проблемного питання, його особливості та характерні риси, можливі наслідки 

його невирішення. 

Можливі шляхи вирішення проблемного питання в теорії та на практиці. 

Цей підрозділ містить обґрунтовані думки автора про можливість 

застосування розглянутих теоретичних здобутків щодо вирішення подібних 

проблем у практиці. Посилання на літературні джерела в цьому підрозділі 

бажані. 

Загальний обсяг аналітично-проектної частини не повинен перевищувати 

15 сторінок. 
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2.4. Висновок 

Зміст загального висновку по курсовій роботі має показати, що здобувач 

уміє виділяти головні аспекти досліджуваної проблеми та робити за 

результатами проведеного аналізу правильні висновки, на основі яких можна 

будувати подальші плани удосконалення управління організацією. 

Тому студент має дати коротку анотацію роботи, у якій чітко викласти 

теоретичні засади роботи, перерахувати основні аналітичні висновки та 

вказати на шляхи досягнення бажаних ефектів. 

Загальний обсяг висновків – 2…3 сторінки. 

2.5. Список використаних джерел 

Більш докладно про оформлення списку використаних джерел див. 

нижче. 

2.6. Додатки 

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття роботи. В додатки обов'язково виносяться 

рисунки і таблиці, які займають більше одної сторінки. 

3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3.1. Загальні методичні рекомендації 

Виконання курсової роботи доцільно проводити в наступній 

послідовності: 

- визначення теми, мети та задач роботи; 

- створення плану дослідження; 

- збирання теоретичного матеріалу; 

- здійснення бізнес-планування та аналіз бізнес-плану; 

- написання та оформлення роботи; 

- захист роботи. 

Для успішного виконання курсової роботи потрібно застосовувати такі 

методи дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, 

індукція, історичний, системні (дослідження операцій, теорія масового 

обслуговування, теорія управління та ін.). Якщо курсова робота має більш 
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теоретичний характер, тоді можна широко застосовувати логічні методи – 

схожості, відмінності тощо. 

Після закінчення збору інформації студент виконує відповідні 

дослідження та оформляє їх результати. При написанні курсової роботи слід 

орієнтуватися на її модульну побудову. Зміст основних модулів курсової 

роботи та терміни їх виконання (дедлайни) протягом семестру наведені в табл. 

1. 

Таблиця 1. 

Структура курсової роботи, терміни виконання та границі оцінювання 

Модуль Термін 

виконання 

Створення плану 2 тиждень 

Критичний аналіз літературних джерел 7 тиждень 

Дослідження вивченості та актуальності проблеми 7 тиждень 

Дослідження проблемної ситуації та пошук шляхів її вирі-

шення 

11 тиждень 

Оформлення роботи 12 тиждень 

Захист роботи 15 тиждень 

 

Захист курсової роботи здійснюється прилюдно у відведений за 

розкладом навчальних занять час. 

3.2. Визначення теми, мети та задач роботи 

Кожну дослідницьку роботу, в тому числі і курсову роботу, можна 

віднести до певного напрямку. Структурними одиницями наукового напрямку 

є комплексні проблеми, проблеми, теми і наукові питання. 

Проблема – це сукупність складних теоретичних і практичних завдань, 

рішення яких назріло в суспільстві, відображення протиріччя між суспільною 

потребою і відомими шляхами її реалізації. Проблема може бути глобальною, 

національною, регіональною, галузевою, окремого підприємства, 

виробництва, дільниць, бригад тощо. У теорії організації такою проблемою 

можна назвати відсутність сучасної вітчизняної практики управління, яка 

змогла б забезпечити сталий розвиток організацій у різних сферах діяльності. 

Тема дослідження є складовою частиною певної проблеми. В результаті 

досліджень за темою отримують відповіді на певне коло питань, які 

охоплюють частину проблеми. 
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3.3. Створення плану дослідження 

План курсової роботи є основою проведення дослідження і вказує 

напрямки досягнення мети, вирішення всіх поставлених завдань, тож він 

створюється після визначення теми, цілей та задач дослідження. Він має бути 

логічно осмисленим і відповідати наведеній вище структурі курсової роботи. 

Структура плану – складна, він вміщує конкретну деталізацію 

досліджуваних аспектів, проте слід уникати його зайвого ускладнення, що 

може негативно вплинути на можливість його сприйняття, ускладнить роботу 

над дослідженням. 

3.4. Збирання теоретичного матеріалу та написання теоретичного розділу 

Цей етап є основою для написання курсової роботи. Його мета – 

визначення зв’язків між теорією за темою дослідження й економічною 

практикою, виявлення загальних закономірностей. На цьому етапі 

проводиться аналіз існуючих підходів, точок зору на проблему. Це в 

основному робота з існуючими літературними джерелами, їх критичний аналіз 

і узагальнення. 

Рекомендована структура теоретичного розділу роботи, що є 

завершенням теоретичного дослідження, наведена вище. 

3.5. Написання аналітично-проектного розділу 

Цей етап показує, наскільки студент засвоїв теоретичні знання з 

досліджуваного питання та чи зможе він застосувати їх на практиці. Мета 

розділу – виявлення реального соціального та економічного вмісту 

досліджуваної проблеми. 

На базі інформації, отриманої під час вивчення теоретичних джерел, 

студент повинен провести практичне дослідження проблемного питання в 

межах конкретного об’єкту. Інформаційною базою для такого дослідження 

можуть стати реальні дані, зібрані студентом інформація з відкритих джерел, 

державна статистика, дані з інформаційної бази smida тощо. 

Слід звернути особливу увагу на необхідність дослідження проблеми у 

розвитку, виявленні її причин, чинників та наслідків. 

В другому підрозділі студента має проявити здатність до самостійної 

творчої роботи, спроможність креативно мислити, створювати нові знання та 

вміння на основі вже відомої інформації. Мета даного етапу – виявлення 
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здатності студента до пошуку теоретичних можливостей вирішити проблемне 

питання. 

3.6. Оформлення курсової роботи 

Оформлення курсової роботи виконується за загальними вимогами до 

наукових робіт згідно з ДСТУ 3008-95. 

Робота друкується з одного боку на аркушах паперу формату А4 з такими 

берегами: ліве – 25 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Шрифт – Times 

New Roman, 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання основного 

тексту – за шириною, назви структурних частин вирівнюються за центром. 

Припускається написання роботи вручну чорною ручкою, не більше 29-30 

рядків на сторінці. 

Кожну структурну частину роботи (зміст, вступ, розділи, висновки та 

пропозиції, список літератури, додатки) виконують з нової сторінки. Їх назви 

друкують симетрично до тексту великими літерами. Розділи роботи 

нумеруються арабськими цифрами починаючи з одиниці, номери підрозділів 

складаються з номеру розділу та підрозділу в ньому, розділених крапкою. 

Рисунки та таблиці нумеруються аналогічно підрозділам або наскрізно, 

починаючи з одиниці. Кожна структурна частина роботи, рисунок і таблиця 

мають назву (заголовок). В кінці заголовків крапки не ставлять. 

Сторінки нумеруються арабськими цифрами у нижньому правому куті. 

Першим аркушем вважається титульна сторінка, яка не нумерується. Форма 

титульної сторінки та завдання на виконання курсової роботи відповідають 

Стандарту ФЕМ щодо оформлення письмових робіт студентів. 

Посилання на джерела та список використаних джерел оформлюються 

відповідно до вимог Національного стандарту України "Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання. ДСТУ 8302:2015" або одного зі стилів, віднесених МОН до 

рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які 

є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт. 

 

4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Переваги, недоліки й сфери застосування базових організаційних 

схем. 

2. Формальне й неформальне лідерство в різних типах організаційних 

систем. 

3. Організаційні закони. 
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4. Аутсорсинг у сфері управління організаціями. 

5. Методи реформування динамічних організацій. 

6. Застосування реінжинірингу у виробничій сфері. 

7. Еволюція поглядів на сутність і структуру організації. 

8. Життєвий цикл організації. 

9. Організаційна культура. 

10. Формування різних типів організаційних структур. 

11. Координація в організаціях. 

12. Організаційні комунікації. 

13. Вплив інформаційних технологій на організацію управління. 

14. Форми власності й організація управління. 

15. Ефективність організаційних  змін 

16. Мережні організації 

17. Багатомірні організації 

18. Проектування організаційних систем для бізнес-процесів 

19. Принципи побудови й розвитку організації 

20. Сучасні концепції організації соціально-економічних систем. 

21. Фактори зовнішнього оточення й їх значення для ефективного 

функціонування організацією. 

22. Інформаційні технології і їхній вплив на діяльність організації. 

23. Мотивація як фактор ефективного функціонування організації. 

24. Управління організацією як управління протиріччями 

25. Інтелектуальні системи в організаціях 

26. Статика й динаміка організаційних систем. 

27. Поняття й елементи комунікації. Моделі й типи комунікації. 

28. Оцінка ефективності організаційних проектів. 

29. Принципи утворення й відмітні риси віртуальних організацій. 

30. Основні риси й принципи утворення багатомірних, інтелектуальних 

і  організацій, що навчаються. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота оцінюється за наступними критеріями (див. табл.) за 100-

бальною шкалою універстету. 

К-ть 

балів 

Досягнення навчального результату 

Пояснювальна записка курсової роботи 

40 
Змість роботи відповідає обраній темі; наявність чітко сформульова-

ної проблеми; адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети 
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К-ть 

балів 

Досягнення навчального результату 

та задач дослідження; визначення ступеню розробленості проблеми 

дослідження; наявність посилань на використану літературу та від-

повідність оформлення роботи стандарту; адекватність обраних ме-

тодів предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); відповідність 

висновків меті та завданням дослідження. Робота виконувалась 

систематично та вчасно подана на перевірку науковому керівнику у 

відповідності із планом виконання курсової роботи.  

35 

Змість роботи відповідає обраній темі; наявність чітко сформульо-

ваної проблеми; адекватність формулювання об’єкта, предмета, 

мети та задач дослідження; визначення ступеню розробленості 

проблеми дослідження; наявність посилань на використану літе-

ратуру та відповідність оформлення роботи стандарту; адекватність 

обраних методів предмету дослідження, грамотне використання 

методів (процедура, обробка, інтерпретація результатів); 

використання методів математичної статистики; відповідність 

висновків меті та завданням дослідження. Робота виконувалась не 

систематично та подана на перевірку науковому керівнику з 

порушенням плану виконання курсової роботи.  

30 

Змість роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий аналіз, 

матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота 

виконувалась не  систематично та подана на перевірку науковому 

керівнику з порушенням плану виконання курсової роботи.  

20 

Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових 

робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. Основні тези роботи розкриті, але 

недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, 

пропозиції і рекомендації. 

15 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень і лише за допомогою 

викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих.  

5 

Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. У роботі 

немає висновків або вони носять декларативний характер.  

Ілюстративна частина курсової роботи 

20 презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, матеріали ілюстрації підготовлені 

відповідно до вимог що висуваються.   

15 презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано посилання у 
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К-ть 

балів 

Досягнення навчального результату 

доповіді або ілюстративні матеріали оформлені з незначними 

зауваженнями;  

10 ілюстративні матеріали низької якості, в організації презентації 

спостерігається невпевненість  

5 ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді немає посилань на 

ілюстративні матеріали.  

Захист курсової роботи 

40 доповідь логічно побудована, студент чітко та стисло викладає 

основні результати дослідження, показує глибокі знання з питань 

теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по темі 

дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, 

впевнено і докладно відповідає на поставлені запитання.  

35 студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати 

дослідження, дає правильні відповіді на всі запитання, але не 

упевнений в аргументації чи некоректно її формулює.  

30 студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати 

дослідження, належно обґрунтовує положення роботи, але допускає 

неточності у відповідях на запитання.  

25 студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати 

дослідження але допускає суттєві неточності у відповідях на 

запитання, не завжди належно обґрунтовує положення роботи.  

20 студент невпорядковано викладає основні результати дослідження, 

намагається дати відповідь на поставлені запитання і робить спроби 

аргументувати положення роботи.  

15 студент невпорядковано викладає основні результати дослідження 

робить спроби аргументувати положення роботи, надає неповні, 

поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання.  

10 студент демонструє задовільні знання з теми дослідження, але не 

може впевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів 

комісії, та належно обґрунтувати положення роботи.  

5 студент невпорядковано викладає основні результати дослідження, 

не спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати свою 

позицію  

 


