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1. Мета дисципліни - надання студентам грунтовних знань з теорії організації та
набуття ними необхідних умінь використання отриманих знань у перебігу вивчення та
впорядкування соціальних об’єктів, явищ і процесів у сучасному суспільстві.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) знати основні засади загальної соціології, соціології організацій та управління;
2) володіти навичками програмування соціологічних досліджень та використання
емпіричних методів соціологічного аналізу.
3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Теорія організації» входить до циклу
професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія»,
освітньої програми «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку дисциплін
«Соціологія менеджменту та маркетингу» . і
передбачає вивчення наукових засад,
генезису, понятійно-категоріального апарату, законів, принципів, методів, функцій, місця
і ролі організаційної теорії в системі сучасного соціологічного знання, а також
особливостей, форм і методів проектування організаційних систем та вимірювання
ефективності їх функціонування в сучасному соціумі.
У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і
навичок роботи з сучасною науковою та спеціальною літературою, критичного
осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можностей організаційних моделей і
концепцій, а також здатностей володіння сучасним методологічним інструментарієм
соціологічної науки для вивчення організаційних змін соціальних об’єктів в умовах
суспільних змін і глобальних трансформацій.
Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин:
частина І «Теорія організації як галузь сучасного наукового знання»; частина 2
«Механізми функціонування та розвитку організаційних систем».
4. Завдання (навчальні цілі):
-.. надання студентам міцни,х знань про закономірності, принципи і методи організації
діяльності соціальних об'єктів і процесів , їх організаційного розвитку і змін у
сучасному суспільстві, а також відповідних навичок формування організаційної
структури, організаційної культури і поведінки персоналу організаційних утворень;
- набуття ними фахових умінь застосовувати методологічний інструментарій теорії
: організації для планування життєвого циклу організаційних систем, аналізу
механізмів їх функціонування та прогнозування тенденцій подальшого розвитку
організаційних явищ і процесів у сучасному соціумі;
- розширення. в студентів професійного кругозору щодо можливостей, характеру і
способів організаційного проектування соціальних об’єктів і процесів, а також
вимірювання ефективності стану їхнього функціонування та розвитку на різних
рівнях соціальної організації суспільного буття.
Це спрямовано на формування наступних компетентностей:
- ФК31. Здатність прогнозувати тенденції розвитку структур менеджменту і
маркетингу' в умовах суспільних змін та глобальних трансформацій.
ФК32. Здатність визначати соціальні механізми стабільного функціонування та
розвитку організаційних систем менеджменту.та маркетингу.
5. Результати на в ч а н н я з а ди сни плічок):
Результат навчання:
Методи оцінки та Відсоток у
Форми
пироговий
іідсумковій
(1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;
викладання та
критерій
4) автономність та відповідальність
оцінці
навчання
оцінювання
ІІІСЦИПЛІНИ
Код
Результат навчання
усна відповідь,
1.1 Знати науковий статус, концептуальну лекції, практичні
еволюцію , ключові концепції, теоретичні заняття, самостійна тематична доповідь,
10
робота
контрольна робота
моделі, структуру, функції та основні
категорії теорії організації

З

усна відповідь,
лекції, практичні
та механізми формування та розвитку заняття, самостійна тематична доповідь,
контрольна робота
організаційних систем у сучасному
робота
суспільстві

1.2 Знати закони, принципи, соціальні умови

2.1 Вміти аналізувати поведінку та діяльність
організаційних систем в умовах суспіль
них змін, глобальних соціально-економіч
них і соціокультурних трансформацій
2.2 Вміти виокремлювати головні проблеми, а
також механізми
функціонування і
тенденції розвитку організаційних систем
у сучасному соціумі
3
Вміти
виконувати
та
презентували
індивідуальне науково-дослідне завдання з
окремих аспектів функціонування та
розвитку
організаційних
систем
у
сучасному соціумі.
4
Вміти самостійно здійснювати аналітичну,
дослідницьку та пошукову діяльність 3
вивчення
механізмів
організації
соціальних систем

20

усна відповідь,
лекції, практичні
заняття, самостійна тематична доповідь,
контрольна робота
робота

10

усна відповідь,
лекції, практичні
заня ття, самостійна тематична доповідь,
контрольна робота
робота
самостійна робота,
організація
індивідуального
науко во-досл ід но го
завдання
практичні заняття,
науково-дослідне
завдання, самостійна
робота

тематична доповідь,
презентація
результатів науководослідного
проекту(завдання)
тематична
доповідь, науководослідне завдання

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання:
~~-------- ----- ----- Результа ти навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1 2.2
Програмні результати навчання~(назЕїг)----- --------- ________
ПРИ 37.Прогнозувати тенденції розвитку організаційних структур в
умовах суспільних змін та глобальних трансформацій.
ПРИ 38. Визначати соціальні механізми стабільного функціонування
та розвитку організаційних систем.
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7. Схема формування оцінки.

7.1. Форми оцінювання знань студентів:
- семестрове оцінювання
1. оцінювання активної роботи студентів (усних відповідей, тематичних доповідей,
практичних і дослідних завдань) під час проведення практичних занять (РН1.1; РН1.2;
РН2.1 ; РН2.2) -20/12 балів;
2. виконання двох контрольних робіт ( РН1.1; РН1.2; РН2.1; РН2.2; РН4) - 20/12 балів, (2
контрольні роботи по 10 максимальних або 6 мінімальних.балів за кожну);
3. виконання та презентація результатів індивідуального. науково-дослідного завдання
(РНЗ; РН4) - 20/12 балів, тобто максимум 15 балів (і мінімум 9 балів).за результат
виконання завдання та максимум 5 балів (і мінімум 3 бали) за презентацію Отриманих
результатів.

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит за білетом, який містить 4 (чотири) питання
(РН1.1; РН1.2; РН2.1; РН2.2) - максимально 40 балів (10 максимальних балів або 6
мінімальних балів за кожне питання). Мінімальна оцінка успішного складання іспиту
становить — 24 бали.
- умови допуску до підсумкового іспиту: студент не допускається до іспиту, якщо протягом
семестру він набрав менше ніж 36 балів; такий студент допускається до іспиту за умови
написання комплексної контрольної (реферативної) роботи, яка за своїм змістом і обсягом має
відповідати кількості неопрацьованих ним тем дисципліни протягом семестру.
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1.2 Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються за фактом їх реального проведення, а бали
накопичуються студентами протягом усього семестру.
2. Контрольна робота 1 виконується студентами самостійно в межах практичного
заняття після вивчення тем 1-5.
3. Контрольна робота 2 виконується студентами самостійно в межах практичного
заняття після вивчення тем 6-10.
4. Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується кожним студентом у межах
самостійної роботи протягом усього семестру та презентується ним персонально під
час проведення 2-х останніх практичних занять за графіком навчального процесу.

7.3 Пікала відіїовідностіоціпок
Відмінно / Excellent
Добре і Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8, Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практ ичних занять
Кількість годин
№
тем
Назва теми
Практичні
Самостійн
Лекції
и
заняття
а робота
Частина 1 «Теорія організації як галузь сучасного наукового знання»
Науковий статус,структура, предмет і
1
2
2
6
функції теорії організації
Концептуальна еволюція сучасної
2
6
2
2
соціально-організаційної думки
Наукові школи, концепції та моделі
3
4
4
6
організаційної теорії
Закономірності, принципи та методи
4
' 4
2
6
теорії організації
Характеристика організаційних явищ і
5
2
6
2
процесів у сучасному суспільстві
контрольна робота 1
- •
2
Частина 2 «Механізми функціонування та розвитку організаційних систем»
Топологія організаційного простору
6
2
6
2
та організаційного середовища
Структура і типологія організаційних
7
4
4
6
об’єктів, явищ і процесів
8
Моделі організаційної поведінки та
4.
6
2
організаційної ді я л ь пості
Механізми
функціонування
та
9
2
6
2
розвитку організаційних систем
Технології проектування та критерії
10
4
6
• 4
ефективності організаційних систем
контрольна робота 2
• 2
Всього годин:
34
; 60
26

Загальний обсяг: 120 годин, у тому числі:
лекції - 26 годин;
практичні заняття -34 години;
самостійна робота - 60 годин.

9. Рекомендовані джерела:
Основні (Базові):
1. Балашов А.П. Теория организации: Учебное пособие /А.П.Балашов,- М.: ИНФРА-М,
2017,-208 с. (С. 6-17; 21-38; 39-52; 79-87; 91-102; 126-149)
2. Граждан В.Д.Социология управления : Учебник /В.Д. Граждан .-.М.: Изд-во Юрайт,
2016.-607 с. (С.43-68; 71-92; 188-207;262-293;370-383;557-570)
3. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник /В.М.Данюк /К.:
КНЕУ, 2006. - 276с. (С. 8-26; 27-46: 152-170; 187-203)
4. Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций /Б.З.Мильнер,- М.:ИНФРА-М, 1999.336с. (С. 12-58; 59-124; 125-178; 272-318)
5. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навчальний посібник /Г.Л.Монастирський,К.: Знання, 2008.-319с. (С. 9-53; 117-168; 169-186; 203-224; 225-258)
6. Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учебное пособие /Э.А.Смирнов.М.:Аудит,'ЮНИТИ,1998.-375с. (С. 5-74; 75-134; 135-244; 245-298; 299-322.
7. Туленков М.В. Теорія і практика організаційної взаємодії: підручник /М.В.Туленков.К.:1ПК ДСЗУ,2011.-456с. (С. 10-82; 127-144; 145-194; 198-254; 258-324; 344-365; 381-400)
8. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь /В.В.Щербина.-М.: ИНФРА-МНОРМА. 2001.-264с. (С. 62-85; 89-98; 102-111; 112- .142; 155-167; 170-175; 1880-199)
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Додаткові:
1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: досвід соціально-філософського аналізу /
В.П .Андрущенко.-К.: Атлант ЮемСі,1999.-498с.
2. Антонюк Г.И. Социальное проектирование / Г.И.Антонюк.-Минск: Наука и техника,
1978.427с.
3. Арджирис К. Организационное научение : пер. с англ. /К.Арджирис.-М.: ИНФРА-М,
2004.-463с.
4. Арсентьев Ю.Н. Организационное поведение:учебник /Ю.Н.Арсентьев.-М.:ЮНИТИДАНА, 2005.-399с.
5. Афанасьев В.Г. Системность и общество /В.Г.Афанасьев,- М.: Политиздат, 198О.-368с.
6. Белова О.К. Теорія організацій: навч. посіб. /О.К.Бєлова, О.Є.Ковапенко.- Х.:Точка,
2012.-160С.
7. Беляев А.А, Системология организации / А.А.Беляев, З.М.Коротков.-Мі: ИНФРА-М,
-1
2000.
82с.
8. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология: в 2т. Т.1 /А.А.
Богданов.-М.:Экономика, 1989.-304с
9. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука.Тектология: в 2-х т. Т.2./А.А.
Богданов,- М.: Экономика, 1989.-351с.
.10. Бодди Д. Основы менеджмента: пер.с англ./Д.Бодди, Р.Пейтон.- СПб.: Питер, 1999.816с.
11. Васильєв А.С. Підготовка і прийняття управлінських рішеньюрганізаційно-правові
проблеми /А,С.Васильєв'.-Одеса: АО БАХВА, 1999.-1.60 с.
12. Введение в управление: учеб, пособие в 3-х частях / науч. ред. А.Г.Гладышев,
В.Н.Иванов, Н.в'Маслова.-М.: АНСТМСУ, 2002.-360с.
13. Винограй Э/Г. Общая теория организации и системно-организационный подход/Э.Т.
Винограй.-Томск: Изд-во Томск, гос. ун-та,1989.-236с.
14. Власова. А.М. Організаційна поведінка: Навчальний' посібник І А.М. Власова, Л.М.
Савчук; Н.Ю. Бутенко [та ін. ].-К.: КІІЕУ, 2001.-249с.
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