2

ВСТУП
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Сучасні теорії
організації» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки
підготовки доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні концепції та
методології формування організаційних структур, практичні підходи до
забезпечення їх ефективного функціонування.
Міждисциплінарні зв’язки: «Менеджмент», «Організаційна поведінка»,
«Управління змінами», «Стратегічне управління», «Сучасні тенденції в
управлінні», «Організаційний менеджмент».
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні теорії організації» є
формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення,
функціонування й еволюції організацій.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні теорії організації»
є:
- знання сутності, принципів, етапів розвитку організації, законів, що
забезпечують її функціонування
- розуміння концептуальних термінів організаційного проектування,
методології, технології та основних методологічних принципів проектування
організаційних форм управління
- дослідження змісту та практичної спрямованості сучасної організаційної
парадигми;
- вивченні методів, принципів формування комунікаційної мережі в
організації;
- вивчення методологічних принципів проектування організаційних форм
управління;
- знання підходів до оцінки ефективності організаційних форм управління.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
- суть, принципи, етапи розвитку організації, закони, що забезпечують її
функціонування;
- теоретичні концепції організації, основні організаційні теорії та моделі;
- сутність, значення, зміст та практичну спрямованість сучасної
організаційної парадигми;
- сутності та змісту організаційної діяльності, альтернативних парадигм
організаційного процесу, принципів та методів управління;
- форм і методів раціоналізація організаційної діяльності;
- основні методики оцінки ефективності організаційних форм управління;
- перспективні напрями розвитку організації.
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- володіння методологією, технологією та основними методологічними
принципами проектування організаційних форм управління;
- розробляти програми і проекти самоорганізації і самоврядування;
- вміння організовувати комунікаційну мережу в організації;
- виявляти та оцінювати ефективності організаційних форм управління;
- визначити суть понять самооцінки, мотивації, творчого потенціалу
особистості керівника;
- застосовувати на практиці принципи поведінки підлеглого;
- застосовувати на практиці принципів та методів управління.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 1. Розвиток сучасної теорії організації.
Теорія організації як наука. Принципи, етапи розвитку організації. Закони та
закономірності функціонування організації. Еволюції теоретичних концепцій
організації. Розвиток сучасної теорії організації.
Тема 2. Сучасні моделі теорії організації.
Основні організаційні теорії та моделі. Сутність, значення, зміст та
практична спрямованість сучасної організаційної парадигми. Сутність та зміст
організаційної діяльності. Альтернативні парадигми організаційного процесу,
принципів та методів управління.
Тема 3. Процес організації та його структурні елементи.
Організація як процес організовування. Структурні елементи процесу
організації. Способи процесу організації. Механізм процесу організації. Будова
організації.
Тема 4. Організації й управління. Самоорганізація і самоврядування.
Співвідношення процесів організації й управління. Особливості управління
організацією. Взаємозв`язок елементів системи управління організацією.
Самоорганізація та самоуправління. Принципи самоврядування.
Тема 5. Формування комунікаційної мережі в організації.
Комунікаційний процес в організації. Типи комунікації. Підвищення
ефективності організаційної комунікації. Суперечності, конфлікти і компроміси.
Довіра в організаціях.
Змістовний модуль 2. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Тема 6. Раціоналізація організаційної діяльності.
Раціоналізація організаційної діяльності. Удосконалення наукової
організації праці. Напрями раціоналізації організаційної та трудової діяльності.
Удосконалення технологічних процесів.
Тема 7. Ефективність діяльності організації: економічні та соціальні
аспекти.
Функціональний аудит та контроллінг поведінки організації. Принципи
поведінки підлеглого. Суть понять самооцінки, мотивації, творчого потенціалу
особистості керівника. Основні поняття, принципи і проблеми оцінки
ефективності організаційних рішень. Оцінка ефективності організаційних систем.
Тема 8. Перспективні напрямки розвитку організації.
Виявлення і реалізація основних тенденцій змін організації управління.
Процес модифікації організаційних структур управління. Вимоги до сучасної
організації
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Формою підсумкковго (семестрового) контролю з навчальної дисципліни
«Сучасні теорії організації» є семестровий іспит, передбачає оцінку роботи
аспірантів за результатами поточного та проміжного контролю і підсумковим
тестуванням.
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
До засобів діагностики знань аспірантів з навчальної дисципліни «Сучасні
теорії організації» належать: перелік питань для самоконтролю, тестові завдання
підсумкового та модульного контролю, ситуаційні (практичні) завдання, які
наведено у робочій програмі навчальної дисципліни.
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