
Програма навчальної дисципліни «Теорія організації» 

 

ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Теорія організації» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ЗВО СВО «Бакалавр» спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  
Предметом дисципліни є організаційні відносини, тобто зв’язки і взаємодії між 

різного роду цілісними утвореннями та їх структурними складовими, а також процеси і 
дії організуючої та дезорганізуючої спрямованості.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Теорія організації» тісно пов’язаною з 

дисциплінами «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Фінанси, гроші і 

кредит», які вивчаються раніше, та допомагає у вивченні дисциплін «Управління 
витратами», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Менеджмент 

консалтинг». 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасного, на основі 

системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.  
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія організації» є  
забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями про теорію та практику функціонування 

організацій мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про 

регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем; озброєння 

знаннями організаційних законів, принципів і правил, потрібних для вироблення сучасного 

організаторського мислення та уміння практичної їх реалізації.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти 

мають бути сформовані наступні елементи компетентності:  
знання:  
- основних організаційні теорії; 

- основоположних законів, принципів і механізмів функціонування організаційних 

систем; 

- методів і правил організаційної діяльності; 

- основ створення організацій нової формації й управління ними в умовах ринку; 

вміння:  
- 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 

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. 

способи мислення:  
- формування суджень – форми уявного відображення об’єктивної дійсності, яка 

полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей або відносин у сфері 
теорії організації;  

- пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб 
з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері теорії організації, доведення її або 
заперечення;  



- створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень нового в 
області теорії організації; 

- генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ, їх істотних зв’язків 
та відносин у межах теорії організації, узагальнення їх істотних ознак.  

професійні, світоглядні і громадянські якості:  
- здатність використовувати знання, вміння та навички для теоретичного та 

практичного освоєння проблем і перспектив менеджменту та планувати, організовувати, 
реалізовувати, презентувати відповідні наукові дослідження;  

- ґрунтовні знання історичних засад розвитку теорії і практики менеджменту, 
ідейних вчень класиків менеджменту, фундаментальних постулатів та парадигм 
менеджменту, новітніх прогресивних тенденцій розвитку менеджменту;  

- ґрунтовні знання класичного та сучасного наукового інструментарію 
дослідження соціально-економічних явищ та процесів у різних сферах менеджменту;  

- здатність організовувати та проводити управлінські дослідження, 
використовуючи сучасну методологію та інформаційні технології;  

- здатність застосовувати одержані знання з різних предметних сфер 
менеджменту для формулювання нових теоретичних трактувань і положень, практичних 
адресних рекомендацій і пропозицій;  

- здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними 
явищами та процесами у сфері менеджменту, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу;  

- ґрунтовні знання особливостей, інструментарію, новітніх напрямків теорії 
організації.  

морально-етичні цінності: 

- сформувати уявлення про моральні цінності людини;  
- здатність висловлювати своє судження про роль і значущість моральних 

цінностей у житті людини;  
- формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки людей, моделювати та 

розв’язувати ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у колективі;  
- розвивати почуття відповідальності за свій вибір та наслідки вчинків; 

- виховувати самостійність, волю, моральність. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 3 кредити ЄКТС. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Методологічні засади теорії 
організації Сутність поняття «організація».  

Закони організації. Закони функціонування (статики) організації: закон композиції, закон 

пропорційності, закон найменших. Закони розвитку (динаміки) організації: закон онтогенезу 
(перетворення), закон синергії, закон інформованості-упорядкованості, закон єдності аналізу й 
синтезу, закон самозбереження.  

Принципи організації: принцип ланцюгового зв'язку; принцип інгресії; принцип підбору; 
принцип рухомої рівноваги; принцип слабкої ланки. Групування принципів.  

Етапи розвитку організації: зародження, зростання, зрілості, старіння. Збереження рівноваги 
організації та її цілісності. 

 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі  
Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки; теорія 

інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна (еволюційна) теорія; тектологія О. 
Богданова; ноосфера В. І. Вернадського.  
Еволюція теоретичних концепцій організації.  
Основні моделі організацій: органічна та механістична моделі. 

Сучасна організаційна парадигма: сутність, значення, зміст, практична спрямованість. 



Тема 3. Організація як система  
Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Смит. Системність як загальна 

властивість матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості системи, поведінка 
системи, дія, подія.  

Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок. Атрибути зв'язку: спрямованість, 
сила, характер.  

Класифікація систем. Загальна класифікація: абстрактні системи; конкретні системи; відкриті 
системи; закриті системи; динамічні системи; адаптивні системи; ієрархічні системи, їх 
характеристики. Класифікація за ознаками: за походженням; за описом змінних; за способом 
управління; за типом операторів.  

Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. Класифікація організацій за 
ознаками: класифікація за принципами управління; класифікація за функціональними ознаками; 

класифікація за ознакою реалізації суспільних функцій; класифікація за ознакою визначення цілі 
(ціннісно-орієнтовані організації; організації, які формують власні цілі; цілескеровані організації; 

цілеспрямовані організації; цілеорієнтовані організації; цілепри-датні організації; паразитичні 
організації). 

 

Тема 4. Організація як соціум 
Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент соціальної системи.  

Активність і опірність соціальної організації. Загальні риси соціальної організації. 

Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна організації.  
Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах: цільова управлінська дія, 

саморегуляція (самоуправління), організаційний порядок. 

 

Тема 5. Організаційний процес  
Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного процесу. Система 

управління - кібернетичний підхід.  
Принципи управління: принцип розімкненого управління; принцип розімкненого управління з 

компенсацією обурень; принцип замкненого управління; принцип однократного управління. 
Оптимізація управління. Адаптивні й такі, що самі настроюються, системи. Методи управління: 
детермінований метод управління; програмно-цільовий метод управління; ціннісно-орієнтований 
метод управління. 

 

Тема 6. Самоорганізація 
Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Самоорганізація як ґрунтовний процес  

природи. Антиентропійна спрямованість самоорганізації. Сутнісний зміст синергетики. 
Синергитична концепція самоорганізації. Основні положення синергитичної концепції  

самоорганізації. Аттрактори, біфуркація, фрактали, детермінований хаос. Процеси самоорганізації. 
Необерненість і неповторюваність самоорганізації. Принципи самоорганізації: принцип від'ємного 
зворотного зв'язку; принцип позитивного зворотного зв'язку. Спонтанність і випадковість.  

Гнучкість організації. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й реалізації. Гнучкість системи: 
фактори й результати гнучкості системи. Виробнича гнучкість: фактори та функціональні й 
структурні ознаки виробничої гнучкості.  

Сталість організації. Статична й динамічна сталість. Типи сталості: внутрішня, зовнішня й 
спадкова сталості; кількісна й структурна сталості. Несталий стан системи. Сталість і управління 
змінами. 

 

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації  
Внутрішнє середовище організації. Змінні всередині організації (внутрішні фактори): цілі, 

завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж організації як її внутрішні фактори. 

Взаємозв'язок внутрішніх факторів. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: 
аналітичні методи; експертні методи; лінійне програмування; динамічне програмування; 

діагностування (експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика); внутрішній моніторинг (моментні 
спостереження, постійні спостереження).  

Зовнішнє середовище організації. Мікрооточення (фактори зовнішнього середовища 
безпосереднього впливу): партнери; конкуренти; центральні та місцеві органи влади; навколишнє 
населення; природні умови. Макрооточення (фактори зовнішнього середовища опосередкованого 



впливу): міжнародні події та оточення; стан економіки; соціокультурні фактори; політичні обставини; 
розвиток науки й технології; право; соціально-суспільні фактори. Методи дослідження зовнішнього 

середовища (зовнішній моніторинг): зовнішнє спостереження; цільове спостереження; неформальний 
пошук; формальний пошук.  
Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації. 

 

Тема 8. Організаційне проектування  
Концептуальні терміни: організаційна форма управління (ОФУ); відносини; 

децентралізація; стратегія; структура; виробнича структура; технологічна структура; 

зв'язок; структура управління; ланка управління; рівень управління. Сутність та етапи 

організаційного проектування. Переваги та недоліки традиційних організаційних форм 

управління. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління. Теоретичні 

засади створення й розвитку організаційних форм управління.  
Методологія проектування організаційних форм управління. Концептуальні підходи до 

проектування організаційних форм управління. Основні методологічні принципи проектування 
організаційних форм управління. Методи проектування організаційних форм управління.  

Технологія проектування організаційних форм управління. Процес проектування 
організаційних форм управління: зміст основних етапів проектування ОФУ (перед проектної 
підготовки, проектування, впровадження проекту). Розробка організаційного робочого проекту.  

Оцінка ефективності організаційних форм управління. Підходи до оцінки ефективності 
організаційних форм управління. Показники оцінки ефективності. Методика розрахунку основних 
коефіцієнтів: ефективності ОФУ; ланковості; територіальної концентрації; дублювання функцій; 

надійності системи управління; централізації (децентралізації) функцій; ефективності використання 
інформації.  

Криза парадигми традиційного менеджменту. Перспективи розвитку організаційних утворень. 

 

Тема 9. Культура організації  
Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Концептуальні підходи до формування 

організаційної культури. Моделі організаційної культури. Характеристики організаційної культури. 
Громадянська й корпоративна культури.  

Типологія організаційних культур. Визначальні фактори культури організації. Підходи до 
типізації організаційних культур: факторні моделі цінностей; менталітет і організаційна культура; 
фундаментальні вірування та цінності; ставлення до часу; конкуруючі цінності. Характеристика типів 
культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова, ієрархічна (бюрократична), ринкова та 
адхократична культури. Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 
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