
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВК 3 
2. Назва: Організаційне проєктування 
3. Тип: вибіркова 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Пахаренко О.В., к.е.н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

• проявляти навички організаційного проектування; 

• демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; 

• демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності; 

• виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера; 

• ефективно управляти командою, вирішувати конфліктні ситуації; 

• вміти делегувати повноваження та керувати організацією (підрозділом). 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Менеджмент», 

«Вступ до фаху». 

12. Зміст курсу: Сутність та зміст організаційного проєктування. Складові організаційного 

проєктування. Методологічні підходи до організаційного проєктування. Структура 

підприємства, її генезис та роль в системі управління. Класифікація організаційних структур 

управління. Етапи проєктування організаційних структур управління. Проєктування організації 

на основі методологій SADT і IDEF. Інформаційно-документарне забезпечення організаційного 

проєктування. Управління командами в забезпеченні ефективного функціонування 

організаційних структур.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська, О.А. Осовський. – 

Київ : Кондор, 2016. 366 с. 

2. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навчальний 

посібник / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько ; Міністерство освіти і науки України, 

Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Київ : Кондор, 2015. – 216 с. 

3. Сімченко Н.О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами: [монографія] / 

Н.О. Сімченко. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2010. 340 с. 

4. Назарова Г.В. Організаційні структури управління корпораціями: [монографія] / Г.В. Назарова. – 

Х.:ВД «ІНЖУК», 2004. 420 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. - лекції, 20 год. - практичні заняття, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Модульний контроль (40 балів):два модулі по 20 балів. 

Поточний контроль (60 балів): опитування, виконання практичних завдань. 

Підсумковий контроль: залік. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри менеджменту Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: VK 3 

2. Title: Organizational design 

3. Type: selective 

4. Higher education level І (bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olga Pakharenko, PhD 

in Economics, associate professor 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student will be able to: 

• demonstrate organizational design skills;  

•  demonstrate skills of interaction, leadership, teamwork; 

• demonstrate the ability to act socially responsibly and socially consciously on the basis of ethical 

considerations (motives), respect for diversity and interculturalism; 

• perform research individually and / or in a group under the guidance of a leader; 

• effectively manage the team, resolve conflict situations; 

• be able to delegate authority and manage the organization (unit). 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures, lectures using information technologies. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", " Entry to the 

profession ". 

12. Course contents: The essence and content of organizational design. Components of organizational 

design. Methodological approaches to organizational design. The structure of the enterprise, its 

genesis and role in the management system. Classification of organizational management structures. 

Stages of designing organizational management structures. Designing an organization based on 

SADT and IDEF methodologies. Information and documentary support of organizational design. 

Team management in ensuring the effective functioning of organizational structures. 

13. Recommended educational editions: 
1. Management of organizations: a textbook / G.V. Osovska, L.Ts. Maslovskaya, OA Osovsky. - Kyiv: 

Condor, 2016. 366 p. 

2. Business administration: management of organizations and change management: a textbook / I.A. 

Kosach, L.S. Ладонько, І.В. Kalinko; Ministry of Education and Science of Ukraine, Chernihiv State 

Institute of Economics and Management. - Kyiv: Condor, 2015. - 216 p. 

3. Simchenko NO Socially oriented enterprise management systems: [monograph] / Н.О. Simchenko. - 

К .: ТОВ «ДКС центр», 2010. 340 с. 

4. Nazarova GV Organizational structures of corporation management: [monograph] / G.V. Nazarova. 

- H .: VD "INZHUK", 2004. 420 p.. /L.M.Serheieva, V.P.Kondratieva, M.Ia.Khromei. Ivano-Frankivsk. 

«LileiaNV», 2015. –296 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years - lectures, 20 hours - practical classes, 78 hours independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of business 

and role-playing games, case methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.  

Modular control (40 points): two modules of 20 points. 

Current control (60 points): survey, practical tasks. 
16. Language of teaching: Ukrainian 

 
 

Head of the department L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


