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                                          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Сучасна теорія управління розглядає організацію як соціальне створення 

з визначеними межами, яке свідомо планується,  координується та функціонує 

на відносно постійній основі для досягнення встановленої цілі. Організації 

властиві такі основні характеристики, як форма, цілісність, комплексність, 

співвідношення централізації та децентралізації. 

Організаційні форми управління  протягом ХХ століття пройшли певні 

етапи еволюційного розвитку. На зміну класичній теорії організації в 40-х 

роках з’явилась теорія організації, в якій існують виконавча, апеляційна, 

представницька та законодавча підсистеми. Наприкінці ХХ століття з’явилася 

теорія формування організацій, які базуються на двох підходах: стабільності 

зв’язків і динамічного оточення. 

Проектування сучасних організацій базується на системному підході 

визначення цілей та управлінських задач, виявлення та встановлення 

взаємозв’язків стосовно цілей і задач, системи функцій, прав і відповідальності 

по вертикалі управління, організаційного оформлення зв’язків і відносин по 

горизонталі, забезпечення органічного сполучення  вертикалі та горизонталі 

управління, знаходження оптимального співвідношення централізації та 

децентралізації. 

Головним завданням дисципліни “Організація проектування 

підприємства” є  висвітлення сучасного закордонного та вітчизняного досвіду 

зі створення організаційних форм управління в умовах трансформації систем 

управління та переходу до ринкової економіки. Важливе значення при 

підготовці сучасних менеджерів також має формування знань і навичок 

створення сучасних організаційних форм управління. 

Дисципліна “Організація проектування підприємства” – це один з 

провідних предметів, вивчення якого потребують зміни в економічному 

розвитку України. 
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Мета вивчення дисципліни – сформувати у майбутніх фахівців з 

управління знання та навички створення та управління сучасними 

організаційними формами. 

В дисципліну “Організація проектування підприємства” входять теми, які 

тісно пов’язані між собою та які розкривають закономірність формування, 

функціонування та розвитку системи управління. 

Завданнями вивчення дисципліни  є: 

- набуття знань з основних аспектів теорії створення сучасних 

організаційних форм управління; 

- розвиток та удосконалення організаційних здібностей майбутніх 

менеджерів, які потрібні в управлінській діяльності. 

На підставі набутих сучасних знань, вміння, навичок майбутні 

спеціалісти мають вирішувати складні завдання стратегічного значення в 

ринкових умовах, організувати системи управління адекватні вимогам сучасної 

економіки. 

Після оволодіння дисципліною студент повинен знати: 

- загальні теоретичні поняття проектування сучасних організаційних 

форм управління; 

- концепції та методи  проектування сучасних організаційних форм 

управління на мікрорівні; 

- основні тенденції, проблеми та напрямки трансформації 

організаційних форм управління на мікрорівні; 

- сучасні методи та підходи до оцінки ефективності організаційних 

форм управління. 

Студент повинен вміти: 

- визначити мету та напрями діяльності для створення підприємства; 

- скласти організаційну структуру проектує мого підприємства; 

- розробити організаційні документи підприємства.   

Дисципліна “Організація проектування підприємства” тісно пов’язана з 
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дисциплінами „Менеджмент”, “Антикризовий менеджмент”, „Антикризове 

управління підприємством”, “Методи антикризового управління”, 

“Менеджмент кризових ситуацій”, „Управління проектами”, „Управління 

конкурентоспроможністю підприємств”. 
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Навчально-т емат ичний план 

вивчення дисципліни 
“Організація проект ування підприємст ва” 

№№ 

п/п 

Назва розділу та теми 

 І. Теоретичні засади проектування організаційних форм управління  

1 Сутність та характеристика організаційних форм управління  

2 Теоретичні аспекти проблем створення організаційних форм управління 

3 Концепція та методи проектування організаційних форм управління 

 ІІ. Становлення та розвиток сучасного підприємництва в Україні 

4 Проблеми становлення малого бізнесу в Україні 

5 Концепція створення багато профільних підприємств та методологічні 

підходи до їх формування 

6 Принципи формування мережевих організацій 

 ІІІ. Організаційні аспекти формування сучасних форм управління  

7 Методи проектування організаційних форм управління 

8 Трансформація організаційних форм управління в умовах транзитивної 

економіки 

9 Методичні підходи до оцінки ефективності  організаційних форм 

управління 
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  

до вивчення дисципліни 

“Організація проект ування підприємст ва” 

Розділ 1. Теоретичні засади проектування організаційних форм 

управління  

Тема 1. Сутність та характеристика організаційних форм управління 

Концептуальна термінологія. Поняття організаційного проектування в 

менеджменті. Організаційна структура підприємства. Послідовність розробки 

організаційної структури. Типи організаційних форм управління Переваги та 

недоліки традиційних організаційних форм управління. Переваги та недоліки 

адаптивних організаційних форм управління.  

Літ ерат ура (1-3, 15, 16, 30) 

Тема 2. Теоретичні аспекти проблем створення організаційних форм 
управління 

Теоретичні засади створення і розвитку організаційних форм управління. 

Концепція життєвого циклу організації. Фази фундаментальних змін 

організаційних форм управління. Еволюція розвитку організаційних форм 

управління. Концепції класичної теорії організації. Теорія бюрократичної 

організації. Концепція раціональної організації. Концепція ефективної 

організаційної форми управління. Структурна організація (теорія Гласієр). 

Теорія організаційного потенціалу. Модель підприємства в умовах стабільних 

зовнішніх зв’язків. Модель підприємства в умовах динамічного оточення. 

Стратегії зміни організації. Теорія інституцій та інституційних змін. Сучасні 

напрямки теоретичних розробок з проблем організаційних форм управління.  

Літ ерат ура (4, 15,  16, 17,  19, 20,  30) 

 
Тема 3. Концепція та методи проектування організаційних форм 

управління  
Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління. 
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Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління. Методи проектування організаційних форм управління. Процес 

формування організаційної структури.  Коригування організаційних форм 

управління.    

 Літ ерат ура (13, 14, 20, 22, 24,  30) 

Розділ ІІ. Ст ановлення т а розвит ок сучасного підприємницт ва в Україні 
Тема 4. Проблеми становлення малого бізнесу в Україні 

Стан розвитку малого бізнесу в Україні з початку 90-х років. Державне 

регулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Проблеми 

становлення малого бізнесу в Україні. Сучасний стан розвитку малого бізнесу в 

Україні.  

  Літ ерат ура (5-11, 23, 26-28,  30) 

Тема 5. Концепція створення багатопрофільних підприємств та 

методологічні підходи до їх формування 

Сутність, зміст та напрями діяльності багатопрофільних підприємств. 

Організаційна структура багатопрофільного підприємства. Концепція 

економічної стратегії об’єктів господарювання. Структура складових 

економічної стратегії багатопрофільних підприємств. Основні принципи 

формування економічної стратегії багатопрофільних підприємств. Методи 

оцінки економічної стратегії багатопрофільних підприємств. Формування 

економічної стратегії вкладень.  

Літ ерат ура (12, 30) 

Тема 6. Принципи формування мережевих організацій 

Сутність і еволюція мережевих організацій. Модель мережевої організації. 

Основні характеристики мережевих організацій. Характер зв’язків у мережевій 

організації.  

Літ ерат ура (1 - 3, 7, 9, 16) 

Розділ ІІІ. Організаційні аспект и формування сучасних форм управління 

Тема 7. Мет оди проект ування організаційних форм управління 
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Процес проектування організаційної форми управління.  Перед проектна 

підготовка створення/трансформації організаційної форми управління. 

Розробка організаційного робочого проекту. Робоча документація 

створення/трансформації організаційної форми управління. Реалізація проекту 

створення/трансформації організаційної форми управління.  

Літ ерат ура (2, 4, 20, 22, 30) 

Тема 8. Трансформація організаційних форм управління в умовах 
т ранзит ивної економіки 

Основні тенденції, проблеми та напрямки змін організаційних форм 

управління. Особливості створення нових організаційних форм управління в 

умовах переходу до сучасних економічних форм управління. Досвід 

створення/функціонування організаційних форм управління в умовах переходу 

до ринкової економіки. Концепція трансформації організаційних форм 

управління.  

Літ ерат ура (29, 30) 

Тема 9. Методичні підходи до оцінки ефективності  організаційних форм 
управління 

Підходи до оцінки ефективності організаційних форм управління. Критерії 

ефективності системи управління. Показники оцінки ефективності 

організаційної форми управління. Забезпечення структурно-ієрархічної 

відповідності показників систем і цілей організації. 

Літ ерат ура (15,  16, 18, 20, 30) 

 

                ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
Контрольна робота виконується студентами заочної форми навчання. 

Номер варіанта контрольної роботи студенти обирають за останніми цифрами 

номеру залікової книжки.                                                                                           
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Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Мета контрольної роботи - закріпити й поглибити теоретичні знання, 

здобуті в процесі вивченні дисципліни, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими та 

нормативними актами, статистичними матеріалами, а також з матеріалами 

власних досліджень на підприємстві. 

 

Завдання для конт рольних робіт  

ВАРІАНТ 1. 

1.Етапи організаційного проектування. 

2. Вимоги до організаційної структури підприємства 

3 Проаналізуйте структуру Вашого підприємства (або підприємства, до 

інформації якого Ви маєте доступ) 

ВАРІАНТ 2 

1. Типи організаційних форм управління  

2. Сутність бюрократичних організаційних форм управління 

3.  Проаналізуйте виробничу структуру Вашого підприємства (або 

підприємства, до інформації якого Ви маєте доступ). 

ВАРІАНТ 3 

1. Характеристика дивізіональної організаційної форми управління 

2. Основні недоліки традиційних організаційних форм управління 

3. Складіть схему дивізіонально-продуктової організаційної форми управління   

ВАРІАНТ 4 

1. Характеристика дивізіонально-регіональної  організаційної форми 

управління  

2. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління 

3. Проаналізуйте конкурентне оточення Вашого підприємства (або 



 11 

підприємства, до інформації якого Ви маєте доступ).  

ВАРІАНТ 5. 

1. Характеристика дивізіональної  організаційної форми управління, 

орієнтованої на споживача  

2. Позитивні та негативні аспекти проектної  організаційної форми 

управління 

3. Визначте ефективність організаційної структури Вашого 

підприємства (або  підприємства, до інформації якого Ви маєте доступ)  

ВАРІАНТ 6 

1. Характеристика матричної організаційної структури управління 

2. Основні підходи до визначення ефективності організаційної форми 

управління 

3. Визначте ефективність організаційної структури Вашого підприємства 

(або  підприємства, до інформації якого Ви маєте доступ)  

ВАРІАНТ 7 

1.      Поняття життєвого циклу організації 

2. Концепції класичної теорії організації 

3. Розробить заходи щодо  підвищення ефективності організаційної 

структури Вашого підприємства (або підприємства, до інформації якого Ви 

маєте доступ).  

ВАРІАНТ 8 

1. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління 

2. Поняття мережевої організації 

3. Розробить заходи щодо  підвищення ефективності організаційної 

структури Вашого підприємства (або підприємства, до інформації якого 

Ви маєте доступ).  

ВАРІАНТ 9 

1. Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління 
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2. Стан розвитку малого бізнесу в Україні  

3. Розробить заходи щодо  підвищення ефективності організаційної 

структури Вашого підприємства (або підприємства, до інформації якого 

Ви маєте доступ).  

ВАРІАНТ 10. 

1. Процес проектування організаційних форм управління 

2. Методи трансформації існуючих організаційних форм управління в умовах 

ринкової економіки 

3. Визначте ефективність організаційної структури Вашого підприємства (або  

підприємства, до інформації якого Ви маєте доступ)  

 

Пит ання для самоконт ролю 
1. Поняття організаційної форми управління 

2. Розуміння підприємства як складної багатоцільової системи   

3. Поняття ринкової трансформації 

4. Поняття „виробнича структура”  в системі підприємства 

5.  Поняття „зв’язок” як елемент системи підприємства  

6. Сутність організаційного проектування підприємства в менеджменті. 

7. Визначення поняття „організаційна структура управління” 

8. Елементи організаційної структури управління 

9. Вимоги до створення організаційної структури управління 

10.  Послідовність розробки класичної теорії організації 

11. Типи організаційних форм управління 

12.  Позитивні аспекти бюрократичної організаційної форми управління  

13.  Недоліки бюрократичної організаційної форми управління 

14. Характеристика лінійної організаційної форми управління 

15. Характеристика функціональної організаційної форми управління  

16. Переваги та недоліки лінійної організаційної форми управління 

17. Переваги та недоліки функціональної організаційної форми управління 
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18. Характеристика лінійно-функціональної організаційної форми управління 

19. Позитивні та негативні аспекти лінійно-функціональної організаційної 

форми управління 

20. Характеристика дивізіональної організаційної форми управління 

21. Позитивні та негативні аспекти дивізіональної організаційної форми 

управління 

22. Дивізіонально-продуктова організаційна форма управління 

23. Позитивні та негативні аспекти дивізіонально-продуктової організаційної 

форми управління 

24. Характеристика дивізіональної організаційної форми управління, 

орієнтованої на споживача 

25. Характеристика дивізіональної регіональної  організаційної форми 

управління 

26. Позитивні та негативні аспекти дивізіональних регіональних  організаційної 

форми управління 

27. Загальна характеристика адаптивних організаційних форм управління 

28. Проектні організаційні форми управління: переваги та недоліки 

29. Матричні організаційні структури: переваги та недоліки 

30.  Конгломератні організаційні форми управління: переваги та недоліки 

31. Вимоги до організаційної структури управління  

32. Послідовність розробки організаційної структури управління 

33. Поняття закритої та відкритої стреми управління 

34. Поняття життєвого циклу організації 

35. Фази фундаментальних змін організаційних форм  управління в ХХ ст. 

36. Концепція класичної теорії організації 

37. Поняття організаційної структури управління 

38. Теорія бюрократичної організації 

39. Стратегія бюрократичної організації 

40. Концепція раціональної організації 



 14 

41. Складові „ідеальної” організації системи управління 

42. Теорія структурної організації 

43. Теорія організаційного потенціалу 

44. Модель підприємства в умовах стабільних зовнішніх зв’язків з одним 

ринком збуту 

45. Модель підприємства в умовах стабільних зовнішніх зв’язків з кількома 

ринками збуту 

46. Модель підприємства в умовах  динамічного оточення 

47. Теорія інституцій та інституційних змін в умовах ринкової економіки 

48. Реінжиніринг як метод перебудови організації виробництва 

49. Концепція внутрішніх ринків корпорацій 

50. Концепція демократичної корпорації 

51. Проблеми всебічного розвитку людських ресурсів 

52. Наукові підходи до розвитку методів проектування організаційних форм 

управління  

53. Характер впливу зовнішнього середовища на побудову організаційних форм 

управління  

54. Системність підходу до формування організаційних форм управління  

55. Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління  

56. Проектування організаційних форм управління методом аналогії 

57. Проектування організаційних форм управління з використанням експертно-

аналітичного методу 

58. Проектування організаційних форм управління методом структуризації 

цілей 

59. Проектування організаційних форм управління методом організаційного 

моделювання 

60. Процес формування організаційної структури 

61. Основні напрями коригування існуючих організаційних структур 
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62. Послідовність етапів створення малих підприємств в Україні 

63. Зміст установчих документів малого підприємства в Україні  

64. Порядок реєстрації малого підприємства в Україні 

65. Сутність і зміст багатопрофільного підприємства 

66. Орієнтовна структура багатопрофільного підприємства 

67. Організаційна структура багатопрофільного підприємства 

68. Концепція економічної стратегії об’єктів господарювання 

69. Структура складових економічної стратегії багатопрофільного підприємства 

70. Принципи формування економічної стратегії багатопрофільних підприємств 

71. Визначення параметрів економічної стратегії багатопрофільного 

підприємства 

72. Показники діяльності багатопрофільного підприємства 

73. Поняття, сутність і еволюція мережевих організацій 

74. Характеристика стабільної мережевої організації 

75. Характеристика динамічної мережевої організації 

76. Характеристика внутрішньої мережевої організації 

77. Характер зв’язків у  мережевій організації 

78. Послідовність проектування організаційної форми управління 

79. Документи для перед проектної підготовки створення/трансформації 

організаційної форми управління 

80. Інформаційні джерела для підготовки завдань для проектування 

організаційної форми управління 

81. Документи організаційного загального проекту створення/трансформації 

організаційної форми управління 

82. Склад документів організаційного робочого проекту 

створення/трансформації організаційної форми управління 

83. Склад документів для впровадження проекту створення/трансформації 

організаційної форми управління 

84. Особливості створення нових організаційних форм управління в умовах 
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переходу до економічних методів управління в Україні 

85.  Об’єктивні умови децентралізації системи управління 

86.  Переваги та недоліки корпоративної системи управління 

87.  Переваги та недоліки  централізованої системи управління 

88. Основні напрями оцінки функціонування організаційної структури 

управління 

89.  Підходи до визначення ефективності організаційних форм управління 

90. Кількісні та якісні показники ефективності організаційної форми управління 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
1. Поняття організаційного проектування в менеджменті.  
2. Організаційна структура підприємства.  
3. Послідовність розробки організаційної структури.  
4. Типи організаційних форм управління  
5. Переваги та недоліки традиційних організаційних форм управління.  
6. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління. 
7. Теоретичні засади створення і розвитку організаційних форм управління.  
8. Концепція життєвого циклу організації.  
9. Фази фундаментальних змін організаційних форм управління. 
10. Еволюція розвитку організаційних форм управління.  
11. Концепції класичної теорії організації.  
12. Теорія бюрократичної організації.  
13. Концепція раціональної організації.  
14. Концепція ефективної організаційної форми управління.  
15. Теорія організаційного потенціалу.  
16. Теорія інституцій та інституційних змін.  
17. Сучасні напрямки теоретичних розробок з проблем організаційних форм 

управління.  
18. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм 

управління.  
19. Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління.  
20. Методи проектування організаційних форм управління.  
21. Процес формування організаційної структури.   
22. Коригування організаційних форм управління.    
23. Процес проектування організаційної форми управління.   
24. Передпроектна підготовка створення/трансформації організаційної 

форми управління.  
25. Розробка організаційного робочого проекту.  
26. Робоча документація створення/трансформації організаційної форми 

управління. 
27. Реалізація проекту створення/трансформації організаційної форми 

управління. 
28. Основні тенденції, проблеми та напрямки змін організаційних форм 

управління.  
29. Особливості створення нових організаційних форм управління в умовах 

переходу до сучасних економічних форм управління.  
30. Концепція трансформації організаційних форм управління.  
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