
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ»  

 
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

сучасного системного світогляду щодо створення, побудови, 
функціонування й еволюції організацій та здобуття теоретичних 
знань і практичних навичок щодо трансформації організації у цілому 
та її складових зокрема, з урахуванням впливу факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовищ.  

 
Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є формування: 
- системних знань про теорію і практику функціонування 

організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-
економічного середовища та про регулювання в них процесів роботи 
з інформацією; 

- знань щодо основних теорій організації та сучасних 
концепцій формування ефективних організацій, їх зв’язку з 
комп’ютерними науками;  

- знань теоретико-методологічних засад створення, 
групування, функціонування та розвитку сучасних організацій; 

- знань основних методичних підходів щодо аналізу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовищ організації, в тому числі 
інформаційних технологій; 

- навичок щодо розробки заходів впливу на статичний та 
динамічний стани організації та її складових, однією з яких є 
інформаційні технології, з урахуванням впливу чинників 
зовнішнього середовища та прояву ефекту синергії; 

- умінь обґрунтовувати вибір певного типу організаційної 
структури та позиціонувати в органіграмі підрозділ з питань 
управління інформаційними системами і технологіями; 

- навичок щодо побудови ефективних організаційних 
комунікацій, в тому числі стосовно створення та експлуатації систем 
інформаційних технологій. 

 
  



Вивчення дисципліни дозволить студентам оволодіти 
наступними компетентностями: 

− навички роботи з інформацією щодо створення, побудови, 
діяльності і розвитку організацій, у т.ч. в глобальних 
комп’ютерних мережах; 

− знання процесів формування і розвитку організацій в 
сучасному світі, їх взаємозв’язку з процесами інформатизації;  

− уміння застосовувати загальні, часткові і специфічні 
закони та принципи організації при формуванні та підтримці 
інформаційних систем та технологій; 

− знання основних етапів становлення теорії організації як 
наукової дисципліни, а також методологічного підґрунтя основних 
шкіл і напрямків та їх зв’язку з комп’ютерними науками; 

− вміння досліджувати й характеризувати різні види 
організацій, визначаючи їх переваги й недоліки; 

− здатність використовувати методичні і практичні підходи 
до аналізу та оцінювання впливу внутрішнього і зовнішнього 
середовищ на функціонування організацій, в тому числі 
інформаційних технологій; 

− навички розробляти заходи впливу на статичний та 
динамічний стани організації та її складових, однією з яких є 
інформаційні технології, з урахуванням впливу чинників 
зовнішнього середовища та прояву ефекту синергії; 

− уміння обґрунтовувати вибір певного типу організаційної 
структури, позиціонуючи підрозділ з питань управління 
інформаційними системами і технологіями; 

− навички застосовувати методику формування іміджу, 
репутації й організаційної культури в сучасних організаціях; 

− уміння будувати комунікаційні процеси в організації, в 
тому числі стосовно створення та експлуатації систем 
інформаційних технологій;  

− знання та усвідомлення перспектив розвитку сучасних 
організацій. 

 
 


