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ВСТУП 

 

 

Анотація  

Становлення і розвиток сучасних організацій вимагає знання сучасних 

підходів до формування та розвитку організаційних процесів та систем, 

підвищення ефективності їх функціонування та координації роботи всередині 

самої організації. 

"Теорія організації" є служить основою для подальшого освоєння 

студентами дисциплін з управлінського циклу. Вивчення курсу дає можливість 

ознайомитися з майбутнім об’єктом прикладення управлінської праці – 

організацією – з точки зору науки управління. На основі вивчення цієї 

дисципліни, набутих у ній фундаментальних теоретичних знань та практичних 

навичок студент отримає можливість моделювати головні елементи сучасних 

організацій. 

Ключові слова: влада; корпоративна культура; лідерство; організація; 

проектування; підрозділ; повноваження; самоорганізація; структура управління.  

 

 

Abstract  

Formation and development of modern organizations requires knowledge of 

modern approaches to the formation and development of organizational processes and 

systems, improving the efficiency of their operation and coordination within the 

organization. 

"Theory of organization" is the basis for further development by students of 

disciplines in the management cycle. Studying the course provides an opportunity to 

get acquainted with the future object of management work - the organization - in 

terms of management science. Based on the study of this discipline, the fundamental 

theoretical knowledge and practical skills acquired in it, the student will have the 

opportunity to model the main elements of modern organizations. 

Keywords: corporate culture; design of organizations; leadership; management 

structure; organization; power; powers; self-organization; unit. 

  



 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), 
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Характеристика 
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заочна 

форма 
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Кількість кредитів – 6 Галузь знань  

  

07 

"Управління і 
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Модулів – 2 Рік підготовки:  
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Університету  
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073 

"Менеджмент" 
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Курсова робота 

30 год.  – 

Практичні, семінарські  
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годин 180 
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аудиторних – 4; 
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Форма контролю: 

комбінована 

 



 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Теорія організації» – 

освоєння методологічних основ формування ефективної організації, 

використовуючи сучасні прогресивні підходи до організаційного проектування, 

методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та 

систем, інструменти сучасного офісу. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія організації» є формування 

у здобувачів освіти відповідно до освітньо-професійної програми загальних та 

фахових компетентностей: 

CК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

CК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх 

з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

CК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними. 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

 

Метою написання та захисту курсових робіт з дисципліни "Теорія 

організації" є формування у здобувачів освіти відповідно до освітньо-

професійної програми загальних та фахових компетентностей: 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

CК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

CК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх 

з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

CК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними. 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння дисциплінами 1 

курсу 1 семестру (Економічна теорія та економіка України (Економіка та 

бізнес)). 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів освіти таких результатів навчання: 

РН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 



 

 

Вміння описувати функціональні сфери сприятиме ефективнішому 

управлінню персоналом організацій, побудові ефективних організаційних та 

виробничих структур. 

РН 7. Виявляти навички організаційного проектування. 

Здобувачі отримують необхідні знання та навички щодо визначення 

оптимальної структури управління організацією та розрахунку її кількісних 

показників. 

РН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

Ефективність діяльності організації забезпечується завдяки знанню та 

умінню застосовувати методи сучасного менеджменту. 

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії: 

- управляти розвитком організації, здійснювати аналіз і розроблення 

структур управління організацією з використанням сучасних методів і 

передових наукових досягнень; 

- формувати й управляти колективами, сприяти розвиткові організаційних 

культур. 

 

Програмними результатами навчання при написанні та захисті курсових 

робіт з дисципліни "Теорія організації" є наступні: 

РН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН 7. Виявляти навички організаційного проектування. 

РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Основи теорії організацій. 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації 

Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань. Еволюція 

теорії організації. 

Література [1 с. 7-10; 2, с. 9-24; 3]  

Тема 2. Основні організаційні теорії і моделі 

Основоположні ідеї теорії організації. Сучасна теорія організації. Моделі 

теорії організації. 

Література [1 с. 10-19; 2 с. 24-36; 3]  



 

 

Тема 3. Організація як система 

Основні положення організації. Поняття організаційної системи. 

Організація як відкрита система. Генезис організації. Властивості організації. 

Принципи організації. Система законів організації. Класифікація організацій. 

Література [1 с. 21-34, 39-47; 2 с. 81-118; 3]  

Тема 4. Організація як соціум 

Соціальна організація. Еволюція соціальних організацій. 

Література [1 с. 36-49]  

Тема 5. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації 

Середовище організації: внутрішнє та зовнішнє середовище. 

Література [1 с. 39-45] 

Змістовий модуль 2 Управління організаціями 

Тема 1. Організаційний процес 

Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація. 

Принципи статичного та динамічного стану організації. Організація як система 

процесів. Життєвий цикл організації. Поняття ефективності діяльності 

організації. Чинники ефективності організації. Підходи до оцінки ефективності 

управління. Критерії організаційної ефективності та види ефектів. Оцінювання 

ефективності діяльності організації. 

Література [1 с. 34-36, 49-54, 121-127; 2 с. 120-129; 3]  

Тема 2. Самоорганізація 

Зміст самоорганізації. Процес самоорганізації. Принципи самоорганізації. 

Синергетична концепція самоорганізації. 

Література [3]  

Тема 3. Організаційне проектування 

Сутність організаційного проектування. Етапи організаційного 

проектування. Методи проектування організації. Чинники проектування 

організації. 

Література [1 с. 63-74; 2 с. 159-173]  

Тема 4. Культура організації 

Поняття, структурні елементи та властивості організаційної культури. 

Функції організаційної культури. Класифікація організаційної культури. 

Система методів підтримки культури організації. Зміна організаційної культури 

Література [1 с. 93-106; 2 с. 196-214]  

 

Модуль 2. 

Індивідуальне дослідне завдання – курсова робота 

 

 



 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. пр лаб с.р 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основи теорії організації 

Тема 1. Методологічні засади теорії 

організації 

6 2 2  2 

Тема 2. Основні організаційні теорії і 

моделі 

6 2 2  2 

Тема 3. Організація як система 9 3 3  3 

Тема 4. Організація як соціум 12 4 4  4 

Тема 5. Зовнішнє і внутрішнє середовище 

організації 

12 4 4  4 

Разом за змістовим модулем 1 45 15 15  15 

Змістовий модуль 2. Управління організаціями 

Тема 1. Організаційний процес 11 4 4  3 

Тема 2. Самоорганізація 8 2 2  4 

Тема 3. Організаційне проектування 15 7 5  3 

Тема 4. Культура організації 11 2 4  5 

Разом за змістовим модулем 2 45 15 15  15 

Разом за модулем 1 90 30 30  30 

Модуль 2. Курсова робота 90 

Разом за курсом 180 30 30  120 

 

Теми семінарських занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1  Методологічні засади теорії організації 2 

2  Основні організаційні теорії і моделі 2 

3  Організація як соціум 4 

4  Самоорганізація 2 

5  Культура організації 4 

Разом 14 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1  Організація як система 3 

2  Зовнішнє і внутрішнє середовище організації 4 

3  Організаційний процес 4 

4  Організаційне проектування 5 

Разом   16 

 



 

 

Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

здійснено за затвердженими в НУК нормами (див. табл.). 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Вид роботи Кількість годин 

1 Підготовка до лекцій 7 

2 Підготовка до практичних робіт 7 

3 Підготовка до модульної контрольної роботи 7 

4 Підготовка до іспиту 9 

Разом 30 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

При вивченні дисципліни "Теорія організації" здобувачі вищої освіти 

виконують курсову роботу на задану тему. 

Курсова робота виконується здобувачем під керівництвом викладача за 

індивідуальним завданням в терміни, передбачені робочою програмою 

дисципліни та навчальним планом. Виконання індивідуальних завдань створює 

умови для якнайповнішої реалізації творчих можливостей здобувача вищої 

освіти і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

здобувачі одержують у процесі навчання, а також застосування набутих знань на 

практиці. 

Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять до тижневого 

аудиторного навантаження здобувача. Викладач контролює виконання 

індивідуального завдання на консультаціях. Курсова робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків (за 

потребою). Зміст роботи має бути викладений на 20-25 сторінках основного 

тексту, оформлених відповідно до Стандарту ФЕМ з оформлення письмових 

робіт. У вступі обґрунтовується ступінь актуальності теми, визначаються мета і 

завдання, об'єкт і предмет дослідження, наводиться коротка характеристика 

роботи. Перший розділ містить основні теоретичні відомості з обраної теми. 

Другий розділ містить аналітичний огляд теоретичних підходів до розгляду 

обраної теми в динаміці їхнього розвитку з обов'язковим висловленням власної 

думки здобувача та його особистими прогнозами майбутнього розвитку 

дослідження заданої теми. У третьому розділі розглядаються найкращі світові 

практики на прикладах провідних організацій, що відповідають заданій темі 

дослідження. У висновка здобувач наводить стислі підсумки дослідження, 

вказуючи на ступінь виконання поставлених у вступі завдань. При оформленні 

списку використаних джерел використовується Національний стандарт України 

"Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 



 

 

правила складання. ДСТУ 8302:2015" або один із стилів, віднесених до 

рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є 

загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт. 

Тематика курсових робіт з дисципліни наступна: 

1. Переваги, недоліки й сфери застосування базових організаційних схем. 

2. Формальне й неформальне лідерство в різних типах організаційних 

систем. 

3. Організаційні закони. 

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. 

Формулювання та зміст заданої теми можуть бути змінені студентом та 

узгоджені з викладачем. 



 

 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

з дисципліни "Теорія організації" є:  

• усні відповіді під час семінарських занять; 

• виконання практичних завдань та розгляд ситуацій на практичних 

заняттях; 

• модульна контрольна робота у вигляді стандартизованих тестів; 

• екзамен; 

• презентації результатів виконаних завдань та особистих досліджень; 

• студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю   

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного іспиту. 

Поточні оцінки – це оцінки проміжного (поточного) контролю протягом 

семестру. Поточний контроль проводиться на кожному занятті. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти за темою 

семінарського заняття та широти кругозору зі споріднених тем (у тому числі з 

урахуванням самостійно опрацьованого матеріалу) та набутих практичних 

навичок під час виконання завдань та розгляду ситуацій на практичних заняттях. 

На семінарському занятті поточний контроль виконується у формі виступів та 

участі у дискусіях. На практичному занятті поточний контроль виконується у 

формі перевірки виконання завдань. Поточний модульний контроль виконується 

у формі тестів під час модульних контрольних робіт. 

Контроль самостійної роботи проводиться у формі перевірки наявності та 

повноти змісту конспекту лекційного матеріалу, виступу на семінарських 

заняттях, розв'язування задач на практичних заняттях. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією для виставлення екзамену і враховуються викладачем при 

виставленні підсумкової оцінки (балів) з даної дисципліни. Питома вага 

поточного контролю складає до 60 балів. 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право 

здавати заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням проміжних оцінок 



 

 

набрав протягом курсу понад 20 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є 

сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту. 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за 

виконанням розділів роботи та захист курсової роботи із підготовкою 

презентації. 

Інформація щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів: 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та їх оцінювання 

Бали Критерії оцінювання  

Відповіді на семінарських заняттях 

4 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументо-

вані висновки 

3 

Відповідь правильна, неповна, містить неаргументовані висновки та 

суттєві помилки і неточності у викладенні матеріалу, неправильне 

використання термінів 

2  
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована.  

1  Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані 

0  Студент не дає відповіді.  

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 25 балів (5 робіт по 5 

балів). 

Відповіді на практичних заняттях 

4 
Завдання виконані самостійно, без помилок, відповіді містить 

аргументовані висновки. 

3 

Завдання виконані самостійно, містить не суттєві помилки та неточ-

ності, неправильно вжиті формули. Відповідь слабко обґрунтована, 

неправильно вжиті терміни 

2  

Завдання виконані самостійно, містить суттєві помилки та непра-

вильно використані формули, здобувач не може аргументовано 

пояснити відповідь. 

1  Виконані завдання містять значну кількість помилок, відповіді 

неправильні. 

0  Студент не дає відповіді. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20балів (4 роботи по 5 

балів). 

Пояснювальна записка курсової роботи 



 

 

40 

Змість роботи відповідає обраній темі; наявність чітко сформульова-

ної проблеми; адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети 

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 (проце-

дура, 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 

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  



 

 

Питання на іспиті 

10 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

9 

Володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. 

8 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. При 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності. 

7 

Володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. 

6 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності  

5 

Володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під 

час усних виступів та письмових відповідей, без глибокого аналізу, 

обґрунтування, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки 

4 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому неточності. 



 

 

3 

Фрагментарно, поверхово викладає навчальний матеріал під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності. 

2 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

1 

Не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних 

виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 Максимальна оцінка 40 балів (4 питання по 10 балів) 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 

Правильних відповідей,%  100 87 75 62 50 37 25 12 0 

Бал  8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Оцінювання поточного рівня навчальних успіхів здобувачів вищої освіти 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів  

Денна форма  Заочна форма  

Виконання практичних завдань  4 х 4 балів = 16 бали - 

Участь у семінарських заняттях   5 х 4 балів = 20 балів  - 

Поточний модульних контроль  2 х 8 балів= 16 балів  - 

Самостійна робота 1 х 8 балів = 8 балів - 

Всього  60 - 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання   

 Вид роботи  Кількість балів  

ЗМ 1 

Т1  
Семінарське заняття №1. 

Методологічні засади теорії організації  
4 

Т2 
Семінарське заняття №1. 

Основні організаційні теорії і моделі 
4 

Т3 
Практичне заняття №1. 

Організація як система 
4 

Т4 
Семінарське заняття №1. 

Організація як соціум 
4 



 

 

 Вид роботи  Кількість балів  

Т5 
Практичне заняття №1. 

Зовнішнє і внутрішнє середовище організації 
4 

ЗМ 2  

Т1 
Практичне заняття №1. 

Організаційний процес 
4 

Т2 
Семінарське заняття №1. 

Самоорганізація 
4 

Т3 
Практичне заняття №2. 

Організаційне проектування 
4 

Т4 
Семінарське заняття №1. 

Культура організації 
4 

СРС Конспект 8 

ПМК  Тест  16 

Підсумковий 

контроль  
Екзамен  40 

Сума    100 

  

Оцінювання виконання курсової роботи 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 40  до 20  до 40  до 100  

 

 

9. Засоби навчання  

У навчальному процесів використовуються ПЕОМ (ноутбук), проектор, 

інтерактивна дошка з ПЗ Smart notebook, офісне ПЗ, Інтернет-браузер. Матеріали 

курсу викладені на сервісі Google Classroom (доступ надається студентам на 

початку вивчення дисципліни). 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

 

Основна література  

1.  Баценко Л.М., Галенін Р. В., Ксенофонтова М. М. Теорія організації. 

Суми : Мрія, 2016. 362 с. 

2. Монастирський Г.Л. Теорія організації: підручник. 2-е видання. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 287 с. 

3. Пєтков В. П. Теорія та менеджмент організації : підручник Л. : Новий 

світ-2000, 2015. 488с. 

 



 

 

Допоміжна література  

4. Ващенко, О. П. Теорія та практика побудови організаційних систем 

управління : навч. посіб. Київ : ДУТ, 2017. 112 с 

5. Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

6. Марченко О. М. , Томаневич Л. М. Теорія організації : навч. посіб. 

Львів : ЛьвДУВС, 2015. 359 с. 

7. Монастирський Г. Л., Августин Р.Р., Богач Ю.А. Навчально-

методичний комплекс з дисципліни «Теорія організації». Тернопіль: 

«Економічна думка» ТНЕУ, 2017. 100 с. 

8. Осадча Н. В. Теорія організації як основа формування засад 

самоменеджменту [Електронний ресурс] / Н. В. Осадча, Б. В. Літовченко // 

Вісник економічної науки України. 2016. № 1. С. 98-106. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_17 

9. Теорія організації [Текст] : метод. вказівки, завдання та тести до практ. 

занять та самост. роботи з дисципліни для студентів галузі знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" напряму підгот. бакалаврів 6.030601 

"Менеджмент" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. 

: Свидрук І. І., Миронов Ю. Б.]. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. 79 с. 

10. Терещенко Т.В. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / Терещенко 

Тетяна Василівна ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. 

ун-т упр. та права, 2015. - 335 с. 
 


