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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 1
Семестр: 1-2
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне:3
- самостійна робота:6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Розподіл годин за навчальним планом
Денна
Лекції:
16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни особливості функціонування організацій у
їхньому взаємозв’язку із зовнішнім середовищем та сукупність управлінських відносин у
підсистемах організації.
Метою вивчення дисципліни Теорія і менеджмент організацій є: формування у
студентів уявлення про ефективну організацію, фактори її внутрішнього та зовнішнього
середовища, життєвий цикл організації, типи організаційних структур та їх особливості,
специфіку управління підсистемами організації та оцінювання ефективності діяльності
організацій.
Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких дисциплін, як
«Економіка підприємства», «Теорія менеджменту», «Маркетинг».
Міждисциплінарні зв’язки дисципліна Теорія і менеджмент організацій є підґрунтям
для подальшого вивчення дисциплін «Стратегічний менеджмент та маркетинг»,
«Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання», «Психологія управління та
самоменеджмент сучасного керівника»
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
1. Знання
- спеціалізованих концептуальних знань, набутих у процесі навчання та/або
професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального
мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;
- критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на
межіпредметних галузях.
2. Уміння
- розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
3. Комунікація:
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
- використання державної мови у професійній діяльності.
4. Автономність та відповідальність:

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів та прогнозування;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного
розвитку команди;
- здатність до подальшого навчання.
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Організація як об’єкт управління. Основні поняття менеджменту організацій
Підходи до визначення організації як універсальної категорії. Організація як процес.
Організація як явище. Основні ознаки соціальних організацій. Загальні властивості
організації. Принципи функціонування організацій. Система законів організації.

Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. Внутрішнє середовище організаційної
системи та його складові (структура, цілі, завдання, технологія, персонал, організаційна
культура). Зовнішнє середовище організації та його основні чинники. Чинники прямої дії
(мікросередовище організації). Чинники непрямої дії (макросередовище організації).
Характеристики зовнішнього середовища організації.
Класифікація організацій. Формальні і неформальні організації. Громадські і
господарські організації.
Визначення менеджменту організації. Основні функції управління. Специфічні
функції менеджменту організацій. Рівні керівництва. Менеджери та їхня роль в організації.
Ролі, які виконує сучасний керівник організації. Принципи управління організацією.
Управлінські рішення та методи їх прийняття (раціональний, інтуїтивний,
адміністративний). Етапи процесу прийняття рішень. Стилі управління.
Тема 2. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності
Структура організації та принципи її побудови. Структурний підхід до організації.
Горизонтальний поділ праці. Вертикальний поділ праці. Функціональна департаменталізація.
Територіальна
департаменталізація.
Виробнича
департаменталізація.
Проєктна
департаменталізація. Формальна та неформальна організаційна структура. Централізація і
децентралізація в організаційному управлінні.
Особливості застосування лінійних організаційних структур. Функціональні
організаційні структури: переваги та недоліки. Лінійно-функціональні організаційні
структури. Лінійно-штабна структура. Дивізіональна структура управління: переваги,
недоліки і сфера застосування. Продуктова структура. Територіальна структуризація.
Організаційна структура, орієнтована на споживача. Оргструктура на базі стратегічних
одиниць бізнесу (СОБ).
Особливості органічних організаційних структур. Проєктно-цільова структура:
переваги, недоліки і сфера застосування. Матрична організаційна структура. Мережеві
організаційні структури. Внутрішні мережі. Стабільні мережі. Динамічні мережі. Множинні
організаційні структури (холдинги, конгломерати).
Тема 3. Організаційне проєктування
Організаційне проєктування: сутність, цілі та принципи. Універсальні погляди на
проєкт організації. Бюрократична (механістична) модель організації та її основні ознаки.
Органічна модель організації: характеристика та умови застосування.
Етапи організаційного проєктування. Методи організаційного проєктування (метод
аналогій, експерний метод, метод структуризації цілей, метод організаційного
моделювання).
Основні чинники впливу на організаційне проєктування: стан зовнішнього
середовища, технології діяльності в організації, стратегічний вибір керівництва організації
щодо її цілей, поведінка працівників, розмір).
Коригування організаційних структур. Причини коригування організаційних
структур: незадовільне функціонування підприємства, перевантаження вищого керівництва,
відсутність орієнтації на перспективу, розбіжності з організаційних питань, зростання
масштабу діяльності, об'єднання господарюючих суб'єктів, зміна технології управління,
зовнішня економічна обстановка.
Оцінка ефективності організаційних проєктів.
Тема 4. Управлінські моделі
Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набір форм впливу,
принципів. Компоненти управлінської моделі: цільові установки менеджменту, характер
впливу зовнішнього оточення, варіація результативності, органи управління та внутрішній
потенціал організації.

Цільові управлінські моделі: самовиживання організації, якісного або кількісного
росту організації; виведення організації у лідери; управління за цілями; управління за
"слабкими сигналами".
Економічні моделі управління: максимізації темпів самозростання функціонального
капіталу; виводу організації з кризового стану; виводу з безприбуткового стану.
Моделі
забезпечення
конкурентоздатності
організації:
фірми-лідера;
"переслідування"; "рівноправ'я".
Поведінкові моделі управління: влади та реалізації владних повноважень.
Адміністративні
управлінські
моделі:
жорстка
директивна;
ліберальне
адміністрування;
внутрішньоорганізаційне
підприємництво;
співучасті;
м'яке
адміністрування; самоврядування. Комбінація управлінських моделей.
Тема 5. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм. Управління
об’єднаннями підприємств
Тенденції розвитку різноманітних підприємств та їх об'єднань. Особливості
організації і функціонування підприємств різних форм власності й господарювання.
Мотиви господарського об'єднання підприємств. Управління асоціацією. Управління
корпорацією. Управління концерном. Управління консорціумом. Управління холдинговою
компанією. Управління іншими видами об'єднання підприємств.
Тема 6. Системи функціонального менеджменту
Взаємозв'язок між менеджментом та маркетинговою діяльністю. Основи
маркетингового менеджменту. Управління матеріально-технічною підсистемою. Управління
маркетинговою діяльністю. Маркетингові служби підприємств та організація їх діяльності.
Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними
фондами, поточними витратами, доходами та прибутками.
Основи фінансового менеджменту. Фінансові основи формування майна, управління
обіговими активами, формування власних та залучення позикових фінансових ресурсів,
організація фінансового планування на підприємстві аграрної галузі.
Інвестиційний менеджмент. Класифікація інвесторів, їх права та обов’язки.
Інвестиційні ризики. Інвестиційна стратегія та інвестиційна політика аграрного
підприємства. Методи оцінки ефективності інвестиційних проєктів. Бізнес-план як метод
інвестиційної діяльності.
Тема 7. Управління колективами. Управління організаційними конфліктами
Сутність і характеристики колективу. Вплив колективу на поведінку працівників.
Типи колективів. Формування і розвиток трудового колективу в організації. Фактори впливу
на ефективність роботи колективу. Робота менеджера з неформальними групами.
Природа конфлікту в організації. Причини конфліктів. Структура організаційного
конфлікту. Наслідки конфліктів в організації. Види виробничих конфліктів. Технологія
управління конфліктами: правила управління конфліктами, методи і стилі розв’язання
конфліктів.
Тема 8. Діагностика управління організацією
Діагностика управління підприємством як визначення чинників, що обумовлюють
виникнення проблем. Діагностика сильних і слабких внутрішніх сторін діяльності
підприємства. Види та етапи діагностики.
Процес діагностики. Методи проведення діагностичних досліджень. Показники
діагностичного дослідження. Самодіагностика як інструментарій підвищення якості
управління підприємством. Управлінське консультування як вид діяльності.
5.2. Тематика семінарських занять.
Тема 1. Організація як об’єкт управління. Основні поняття менеджменту організацій.
Тема 2. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності.

Тема 3. Організаційне проєктування.
Тема 4. Управлінські моделі.
Тема 5. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм.
Управління об’єднаннями підприємств.
Тема 6. Системи функціонального менеджменту.
Тема 7. Управління колективами. Управління організаційними конфліктами.
Тема 8. Діагностика управління організацією.
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Розподіл годин на виконання СРС
№
Кількість годин
з/п
Вид самостійної роботи
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
1. Опрацювання лекційного матеріалу
5
1
2. Підготовка до семінарських занять
16
4
3. Підготовка
до
модульного
(проміжного)
4
4
контролю
4. Опрацювання тем, винесених на самостійну
32
72
підготовку, в тому числі конспектування за
заданим планом
5. Виконання тестових завдань
10
8
6. Підготовка рефератів
8
10
7. Робота з інтернет-ресурсами
3
3
8. Огляд наукової літератури
10
10
Завдання для індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на
денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни
Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених
до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим
у здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науководослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати
декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.
Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus.
Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної
самостійної роботи.
6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.
6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.
7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Основні:
1. Білинська М.М., Коник С.М., Газізов М.М. Основи ризик-менеджменту та
антикризового управління. Загальна характеристика факторів антикризового управління:
навч.-метод. матеріали. Київ: НАДУ, 2013. 72 с.
2. Бондар-Підгурська О. В., Глєбова А. О. Ділове адміністрування (корпоративне
управління) : навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2015. 448с.

3. Гуменник В.І., Копчак Ю.С., Кондур О.С. Менеджмент організацій: навч. посібник.
Київ: Знання, 2012. 503 с.
4. Жуковська Л. Е., Борисевич Є.Г., Стрельчук Є.М. Теорія організацій : навч. посіб.
Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. 148 с.
5. Косач І. А., Ладонько Л.С., Калінько І.В. Ділове адміністрування: менеджмент
організацій та управління змінами. Навчальний посібник. Київ: Кондор- Видавництво, 2014.
217 с.
6. Марущак С. М., Єфімова Г.В., Пащенко О.В. Оцінка та управління
підприємницькими ризками : навч. посіб. Херсон : Олді-плюс, 2014. 296 с.
7. Мошек Г.Є., Ковальчук М.М., Поканєвич Ю.В. Менеджмент : навч. посіб.; за заг.
редакція Г. Є. Мошека. Київ : Ліра-К, 2015. 550 с.
8. Основи менеджменту : підручник / за ред. А. А. Мазаракі, І. В. Чумаченко. Харків :
Фоліо, 2014. 846 с.
9. Осовська Г. В., Масловська Л.Ц., Осовський О.А. Менеджмент організацій :
підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2014. 366 с.
10.Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент: підручник. Київ : КондорВидавництво, 2015. 563 с.
11.Рейтерович І.В., Ситник С.В. Аналітичний документ як інструмент підготовки
управлінських рішень: навч.-метод. матеріали; уклад. В.М. Гаврилюк. Київ: НАДУ, 2013. 56
с.
Допоміжні:
1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Організація праці
менеджера: навч. посіб. К.: Кондор, 2012. 234 с.
2. Катренко А.В., Пасічник В.В. Прийняття рішень: теорія та практика: Підручник.
Львів: Новий Світ - 2013. 447 с.
3. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. К.:
ЦУЛ, 2013. 202 с.
4. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посіб. К.:
Кондор, 2013. 151 с.
5. Маркіна І.А., біловол Р.І., Власенко В.А. Менеджмент організації: навчальний
посібник. К.: ЦУЛ, 2013. 248 с.
6. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: підручник. К.: Кондор,
2009. 680 с.
7. Сахно Е.Ю. Менеджмент сервiсу. Теорiя та практика. К.: ЦУЛ, 2010. 412 с.
8. Скібіцька Л.І. та ін. Офісний менеджмент: навчальний посібник. К.: Центр учбової
літератури, 2014. 616 с.
Інтернет-ресурси:
1. Інтернет-портал для управлінців. URL.: www.management.com.ua
2. Інтернет-портал з проблем менеджменту. URL.: www.12manage.com
3. Український щотижневик «Експерт». URL.: www.expert.ua
4. Українська мережа ділової інформації. URL.: www.liga.net
5. Політико-економічний журнал «Економіка України». URL.: www.eu.2001.narod.ru
6. Інтернет портал для управлінців. URL.: http://www.management.com.ua/.
7. Корпоративний менеджмент. URL.: http://www.cfin.ru/.
8. Самоменеджмент
керівника.
URL.:
http://www.elitarium.ru/2013/02/13/samomenedzhment_rukovoditelja.html.

