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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дисципліна спрямована на формування у студентів 

сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 

знань у галузі менеджменту, формування розуміння 

концептуальних основ розробки нових організаційних структур 

та модернізації існуючих організаційних структур, набуття 

умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, 

прийняття адекватних управлінських рішень. 

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних 

знань і практичних навичок щодо методологічних та 

методичних основ проектування підприємств, враховуючи 

відповідні законодавчі акти.  

Предметом вивчення є пізнання та свідоме використання 

зв’язків і відносин між організаційними складовими структури 

підприємства, що формують процес проектування ефективної 

організації з погляду системного підходу до управління. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є набуття 

навичок обґрунтування проектних рішень у сфері раціональної 

організації діяльності підприємства та формування комплексу 

прикладних навичок прогнозування та проектування розвитку 

підприємницьких систем. 

У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ФК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту 

ФК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 
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ФК13. Розуміти принципи і норми права та 

використовувати їх у професійній діяльності. 

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 

ПРН7. Проявляти навички організаційного проектування 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в 

групі під керівництвом лідера.
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатись з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми.  

 

Тема 1. Сутність та зміст організаційного проектування 

 

Мета: зрозуміти сутність організаційного проектування, його 

зміст та вплив на менеджемент організацій.  

Зміст теми. Сутність категорії «організаційне 

проєктування». Стадії та етапи організаційного проєктування. 

Цілі та задачі організаційного проєктування. Принципи 

організаційного проектування. Фактори організаційного 

проектування. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 7. Проявляти навички організаційного проектування: 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи. 

 

Основні положення.  
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Проектування (кинутий вперед) — процес створення 

проекту, прототипу, прообразу передбачуваного або можливого 

об'єкта, стану. 

Організаційне проектування — це процес знаходження 

відповідності між ключовими елементами організації 

(структура, люди, завдання, системи рішень та заохочень, а 

також неформальна організація і культура) та її стратегією, яке 

приводить до успіху. 

Організаційне проектування підприємства — це 

процес вибору організаційної структури управління, що 

найбільше відповідає цілям і завданням організації, а також 

внутрішнім та зовнішнім чинниками, які на неї впливають. 

Цілі організаційного проектування: 

- створення нової системи; 

- часткове удосконалення наявної організаційної системи; 

- радикальне перетворення наявної організаційної системи. 

Ситуації окремо або в комбінації, коли витрати

 на коригування структури або на розробку нового 

проекту можуть бути виправдані, а саме: 

1. Незадовільне функціонування підприємства. 

2. Перевантаження вищого керівництва. 

3. Відсутність орієнтації на перспективу. 

 

Процес проєктування організації має базуватись на 

принципах: 

- коректне формулювання цілей та підцілей організації, 

що проектується, з урахуванням їх актуальності, новизни та можливостей практичної реалізації; 

- обов'язкове визначення завдань, без вирішення яких цілі 

організації неможливо реалізувати; 

- обґрунтований розподіл функцій, прав та 

відповідальності по вертикалі управління;

 вертикалі          управління; 

- виявлення всіх необхідних зв'язків та 

відносин по горизонталі з метою 

координації діяльності функціональних ланок та допоміжних 

служб; 

- оптимальне співвідношення централізації та децентралізації 
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управління. 

Підходи до організаційного проєктування: 

1. Бюрократична (механістична) модель. За нею структура 

організації спирається на систему формальної влади. 

2. Біхевіористична (органічна, поведінкова) модель. Ця модель 

ґрунтується на розвитку груп в організації та процесів людських 

взаємовідносин. Процес визначення цілей є децентралізованим 

та полягає в груповій відповідальності. Процес комунікації 

передбачає вільний рух інформації в організації. Процес 

прийняття рішень відбувається на всіх щаблях організації через 

групове обговорення. 

 

  Питання для самоперевірки знань 

1. Виділіть основні положення теорії організації, які 

безпосередньо визначають місце та роль організаційного 

проєктування в організаційній системі.  

2. Поясніть зв’язок цілей, задач та принципів організаційного 

проєктування.  

3. Обґрунтуйте взаємозв’язок стадій та етапів організаційного 

проєктування. 

 

Тема 2. Складові організаційного проектування 

 

Мета: зрозуміти суть, проблеми та складові організаційного 

проектування. 

Зміст. Складові організаційного проєктування та їх роль в 

проєктуванні організації. Розподіл праці та спеціалізація. 

Поняття департаментизації, координації, масштабу контролю, 

ієрархії. Повноваження та відповідальність. Види повноважень. 

Централізація та децентралізація. Організаційне проектування 

як процес знаходження відповідності між ключовими 

елементами організації: організаційна структура і структура 

управління, персонал, завдання, системи рішень і заохочень, 

неформальна організація й організаційна культура. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 
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рівні. 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації: 

 ідентифікувати та диференціювати види ринкових 

процесів за функціональним призначенням;  

 знати особливості оранізації та функціонування 

підприємств при різних видах ринкових процесів. 

РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень: 

 уміти здійснювати пошук, збір та аналіз інформації 

щодо функціонування організацій на ринку товарів; 

 мати навички пошуку, структурування, аналізу та 

використання релевантної інформації з мережі 

Інтернет;  

 виконувати дослідження товарних  ринків, 

зовнішнього і внутрішнього оточення організації, 

виявляти проблеми та перспективи розвитку; 

 вміти приймати управлінські рішення щодо вибору 

типів ринкових процесів, бізнес-моделей для 

ведення підприємницької діяльності на ринку 

товарів. 

РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 мати навички аналізу ситуації на ринку товарів, 

оцінювання зовнішнього оточення, методів 

комунікації організації зі стейкхолдерами;  

 уміти складати аналітичні управлінські звіти. 

Основні положення.  
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Принципи організації поділяють на три групи: структурні 

принципи; принципи процесу; принципи кінцевого результату. 

Загальні принципи організації та їх характеристика: 

Принцип зворотного зв'язку. Принцип розвитку. Принцип 

змагальності, конкуренції. Принцип додатковості. Принцип 

відповідності цілей і ресурсів. Принцип відповідності 

розпорядництва та підпорядкування. Принцип ефективності й 

економічності. Принцип оптимального поєднання централізації 

та децентралізації виробництва й управління. Принцип прямого 

зв'язку. Принцип ритмічності. 

Часткові принципи організації: принципи, що 

використовуються у різних підсистемах суспільства; принципи, 

що використовуються в процесі різних видів організаційної 

діяльності; принципи управління фірмою, корпорацією. 

Типи моделей організації: 

1. Модель механістичної конструкції організації. 

2. Модель організації як колективу, сформованого за принципом 

поділу праці. 

3. Модель організації як складної відкритої ієрархічної системи. 

4. Модель організації, що реалізує концепцію заінтересованих 

груп. 

Розвиток організації — це досягнення її гармонійного 

стану, коли збігаються параметри «формальної» і 

«неформальної» організації і досягається гармонія цілей 

(очікувань) членів організації і самої організації як соціального 

явища. 

Завдання та цілі розвитку організації: зміна в моделях 

організаційної поведінки і позиціях керівників та працівників 

організації; формування гнучких організаційних та 

комунікаційних структур; управління процесом змін; створення 

творчої атмосфери. 

Організаційний розвиток являє собою довгострокові 

програми по вдосконалюванню процесів організаційного 

відновлення й прийняттю рішень, зокрема, за допомогою більш 

ефективного управління організаційною культурою, 

заснованого на співробітництві. 
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Життєвий цикл організації — сукупність стадій, які 

проходить організація за період свого життя. 

Етапи життєвого циклу організації: Етап зародження. 

Етап створення. Етап зростання. Етап зрілості. Етап спаду. 

Загальноприйняті   етапи    життєвого    циклу    

організації: Народження. Дитинство. Юність. Зрілість. Cтаріння. 

Відродження. 

На передньому краї теоретичних розробок і тенденцій, що 

мають велику практичну значущість, наразі опинилися ті 

напрями, які найбільшою мірою відбивають зміну умов 

функціонування організацій. Це викликано як орієнтацією на 

найновіші технології, так і проблемою ризикових інвестицій, 

способами високопродуктивного ведення господарства та 

прогнозуванням споживчого попиту та поведінки конкурентів, 

домінантою стратегічного підходу в управлінні.  

Серед основних напрямів теоретичних узагальнень та 

розробок можна назвати такі. По-перше, це – реінжиніринг, 

тобто перебудова на сучасній інформаційній та технологічній 

основі організації виробництва та управління. Це – і теорія, і 

методи комплексного оздоровлення корпорацій, охоплення та 

реконструкція всіх елементів, включаючи систему людських 

мотивацій та стимулів. Ця перебудова пов'язана з чітко 

визначеними цілями та засобами.  

По-друге, це концепція внутрішніх ринків корпорацій 

(або організаційних ринків). У цьому випадку йдеться про 

перенесення закономірностей і принципів ринкового 

господарства у площину внутрішньої діяльності корпорацій. 

Такі революційні перетворення мають охопити всі підрозділи — 

лінійні, функціональні, маркетингові і навіть апарат вищого 

керівництва. Вони стають автономними ланками, що купують і 

продають товари та послуги всередині і зовні та об'єднуються 

єдиними інформаційними мережами, фінансовими системами та 

підприємницькою культурою.  

По-третє, це — теорія альянсів (асоціативних форм 

організації і управління). Інтеграційні процеси в управлінні, 

орієнтовані на більш ефективне використання всіх видів 

ресурсів (насамперед, науково-технічних, інвестиційних і 
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фінансових), призводять до появи різноманітних форм 

горизонтального об'єднання організацій. Утворюються "плоскі" 

ієрархії навколо корінних процесів зі специфічними цілями в 

кожному з них. Це не тільки так звані горизонтальні корпорації, 

але й стратегічні спілки, різні модифікації конгломератів, 

консорціумів, холдингів, асоціацій і груп.  

По-четверте, особлива увага приділяється проблемі 

всебічного розвитку людських ресурсів. Ставлення до людей як 

до головного ресурсу, до капіталу стає центральним постулатом 

теорії організацій. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Доведіть необхідність розгляду горизонтальних 

функціональних зв’язків як необхідної складової 

організаційного проєктування.  

2. Обґрунтуйте потреби організації в координації.  

3. Сутність ротації як альтернативи спеціалізації.  

4. Обґрунтуйте значущість внутрішньоорганізаційних 

комунікацій в процесі проєктування організації. 
 

Тема 3.  Методологічні підходи до 

організаційного проєктування 

 

Мета: зрозуміти особливості функціонування, проблеми та 

перспективи розвитку, сутність та види структур організацій. 

Зміст. Класифікація наукових підходів до проєктування 

організаційних структур. Використання системного підходу до 

проєктування організаційних структур. Сутність та класифікація 

методів організаційного проєктування. Сутність організаційної 

структури управління та основні її характеристики. Елементи 

організаційної структури управління та відносини між ними. 

Підходи до формування організаційної структури. Етапи 

проектування організаційних структур. Методи проектування 

організаційних структур. Типи організаційних структур 

управління підприємством. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 
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рівні. 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації: 

 знати особливості оранізації та функціонування 

підприємств різних галузей сфери послуг. 

РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень: 

 уміти здійснювати пошук, збір та аналіз інформації 

щодо функціонування організацій на ринку послуг; 

 мати навички пошуку, структурування, аналізу та 

використання релевантної інформації з мережі 

Інтернет;  

 виконувати дослідження  ринку послуг, зовнішнього і 

внутрішнього оточення організації, виявляти 

проблеми та перспективи розвитку; 

 вміти приймати управлінські рішення щодо вибору 

бізнес-моделей для ведення підприємницької 

діяльності на ринку послуг. 

РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

 мати навички аналізу діяльності організації, 

оцінювання зовнішнього оточення, методів 

комунікації організації зі стейкхолдерами;  

Основні положення.  
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Організаційна структура управління визначається як 

система взаємозв'язків та підпорядкованість організаційних 

одиниць (підрозділів) апарату управління, які виконують різні 

функції управління організацією (підприємством). 

Структура відображає будову та внутрішню форму 

системи. 

Мета організаційної структури полягає в тому, щоб 

забезпечити досягнення поставлених перед організацією 

завдань, проектування організаційних форм управління (ОФУ) 

має базуватися на стратегічних планах організації. 

Організаційна схема (органіграма) — це графічна 

інтерпретація процесу виконання управлінських функцій, їх 

етапів та робіт, що в них входять. 

Основні характеристики структури організації: 

1. Складність. Складність визначає ступінь 

диференціації організаційної системи на основі розподілу праці: 

а) Горизонтальна диференціація передбачає поетапний 

розподіл праці та базується на спеціалізації та конкретизації 

робіт. 

б) Вертикальна диференціація пов'язана з розподілом 

робіт за рівнями ієрархії в організації і є підставою для 

формування її вертикальної структури. 

в) Територіальна (за географічним положенням) 

диференціація характеризує процес розподілу за групами видів 

діяльності та ресурсів залежно від особливостей 

місцезнаходження. 

2. Формалізація. Формалізація характеризує набір 

засобів, що використовуються організацією для обмеження 

свободи вибору працівників у процесі їх діяльності. 

3. Централізація – це концентрація прав ухвалення 

рішень, зосередження владних повноважень на верхньому рівні 

керівництва організацією. Децентралізація — це передача або 

делегування відповідальності за низку ключових рішень, а отже, 

передача характерних цій відповідальності прав на нижні рівні 

управління організацією. 
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Основні елементи організаційної структури 

управління: 

- склад та структура функцій управління; 

- кількість працівників для реалізації кожної управлінської 

функції; 

- професійно-кваліфікаційний склад працівників апарату 

управління; 

- склад самостійних структурних підрозділів; 

- кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними; 

- інформаційні зв'язки. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Визначити основні переваги та недоліки застосування 

системного підходу до проєктування організаційних структур.  

2. Які існують обмеження до застосування на практиці 

структурно процесного підходу?  

3. Обґрунтуйте напрямки застосування функціонального 

підходу до проєктування організаційних структур. 

 

Тема 4. Структура підприємства, її генезис та роль в системі 

управління 

 

Мета: оволодіти навчиками класифікації організаційних 

структур управління організації 

Зміст. Поняття структури підприємства. Виробнича 

структура та структура управління як складові структури 

підприємства. Співвідношення категорій форм управління та 

організаційної структури управління. Принципи формування 

організаційних структур управління. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 
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ФК 7. Здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації: 

 розуміти особливості організації управління 

підприємством  

РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень: 

 визначати доцільність використання інформаційних 

технологій та продуктів для забезпечення діяльності 

органзацій; 

 вміти приймати управлінські рішення щодо вибору 

бізнес-моделей для ведення підприємницької 

діяльності. 

 

Загальні положення.  

Основною складовою організаційного проєктування є 

структура підприємства. Розглядається поняття організаційної 

структури підприємства, її види.  

Категорія «структура» зображає побудову та внутрішню 

форму системи. Зв’язок елементів в структурі підкоряється 

діалектиці взаємовідносин частини та цілого. Наявність 

структури – це невіддільний атрибут всіх реально дієвих систем, 

оскільки саме він надає системі цілісність. Структура сприяє 

збереженню стійкого стану системи. Стосовно системи 

структура являється показником її організованості.  

Система, між елементами якої встановлені зв’язки, що 

забезпечують взаємодію її елементів, яка спрямована на 

досягнення певних цілей, є організаційною. Структура, що 

показує синтез взаємозв’язків різних елементів, функціонуючих 

для досягнення певної цілі, називається організаційною. Таким 

чином, організаційна структура будь-якої системи пов’язана з 

досягненням її глобальної мети. Глобальна мета функціонування 

підприємства визначається призначенням основного 

виробничого процесу.  
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Потім визначається поняття структурних відносин, 

розглядаються їх типи та зв’язки. Щоб сформувати 

організаційну структуру потрібно зрозуміти основні та 

специфічні принципи. У кінці розглядаються зовнішні та 

внутрішні чинники формування організаційних структур 

управління. 

Питання для самоперевірки знань. 

1. З’ясувати сутність та значення функції організації в процесі 

організаційного проєктування.  

2. Обґрунтувати взаємозв’язок принципів формування 

організаційних структур управління.  

3. Розглянути передумови виникнення та розвитку 

організаційної структури управління. 

 

 

Тема 5. Класифікація організаційних структур управління 

 

Мета: оволодіти інструментарієм класифікації 

організаційних структур управління. 

Зміст. Сутність організаційної структури управління та її 

роль в системі управління організацією. Особливості 

ієрархічних структур управління. Центри відповідальності в 

організації. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

Програмні результати навчання: 

РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації: 

 оволодіти методами сегментації, 

позиціонування та просування товарів і 

послуг на ринку. 

Основні положення.  
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Вивчення теми починається з визначення основних класів 

організаційних структур управління. Далі кожна розглядається 

окрема та наводиться їх порівняльна характеристика.  

Ієрархічні організаційні структури (їх ще називають 

бюрократичні, механістичні, формальні, традиційні, класичні) 

характеризуються твердою ієрархією влади на підприємстві, 

формалізацією правил та процедур, які використовуються 

централізованим прийняття рішень, вузько визначеною 

відповідальністю в діяльності. 

Адаптивні організаційні структури (органічні, гнучкі) 

характеризуються розмитістю ієрархії управління, невеликою 

кількістю рівнів управління, гнучкістю структури влади, 

слабким чи помірним використанням формальних правил і 

процедур. Децентралізацією прийняття рішень, широко 

обумовленою відповідальністю в діяльності.  

Потрібно розкрити сутність стратегічних одиниць бізнесу 

та ознайомитися з оргструктурою на їх основі. Застосовується в 

організаціях, які мають багато самостійних відділень близького 

профілю діяльності. Для координації їх роботи створюють 

спеціальні управлінські органи, очолювані заступниками 

вищого керівництва (віцепрезидентами). Їм надається статус 

стратегічних одиниць бізнесу.  

Також визначається поняття центру відповідальності в 

організації та перелічуються їх види. У кінці розглядаються 

органічні структури управління, наводиться їх детальна 

характеристика та опис, визначаються переваги та недоліки. 

Поява нових видів професійної діяльності, розширення 

ринку товарів і послуг, динамічний попит споживачів, реалізація 

нових програм і проєктів у рамках вели ких і середніх 

підприємств привели до необхідності створення більш гнучких, 

адаптивних організаційних структур. Клас таких структур 

одержав назву органічних (гнучких, адаптивних). 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Розглянути сучасні організаційні структури управління.  

2. Навести схематичне представлення, переваги та недоліки 

філіальної структури управління.  
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3. Навести схематичне представлення, переваги та недоліки 

багатовимірної структури управління.  

4. Навести схематичне представлення, переваги та недоліки 

конгломератної структури управління. 

 

Тема 6. Етапи проєктування організаційних структур 

управління 
 

Мета: зрозуміти основні підходи, фактори та етапи 

проектування організаційних структур управління. 

Зміст. Етапи проєктування організаційних структур 

управління: сутність та призначення. Діагностика організаційної 

структури управління. Розробка організаційної структури 

управління. Напрями реорганізації організаційних структур 

управління. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менедж-менту. 

ФК 7. Здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

 РН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства: 

 розуміти принципи та фактори формування асортименту 

товарів і послуг, методи управління товарними 

запасами; 

 знати основи категорійного менеджменту.  

РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації: 

 оволодіти інструментарієм управління 

асортиментом, закупівлями і запасами; 
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 знати основи торгівельної та складської логістики; 

 оволодіти інструментарієм мерчендайзингу. 

РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень: 

 знати методи та показники аналізу асортименту 

продукції та послуг. 

Основні положення.  
Під час вивчення цієї теми надається детальний опис 

проєктування організаційної структури управління. По-перше, 

діагностується чинна структура управління. Визначаються етапи 

діагностики та їх послідовність. По-друге, аналізується чинна 

структура, наводиться перелік порівняльних характеристик. По-

третє, розробляється нова організаційна структура управління.  

Процес розробки організаційної структури охоплює 

формулювання цілей і завдань, визначення складу й місце 

підрозділів в загальній структурній схемі, їхнє ресурсне 

забезпечення, розробку регламентуючих процедур, документів, 

положень, які регулюють форми, методи, процеси, що 

здійснюються в організаційній системі. Розробляються 

організаційні структури зверху вниз. Послідовність розробки 

схожа з процесом планування. Спочатку керівники повинні 

здійснити розподіл організації на широкі сфери, потім 

поставити конкретні задачі - подібно до того, як у плануванні 

спочатку формулюються загальні задачі, а потім конкретні. 

Виділяють такі етапи розробки організаційної структури:  

1. Розподіл організації по горизонталі на широкі блоки, які 

відповідають найважливішим напрямам діяльності по 

організації стратегії. 

2. Розробка складу основних підрозділів і зв'язків між 

ними.  

3. Формування загальної структурної схеми управління 

підприємством.  

4. Регламентація організаційної структури.  

У кінці визначаються напрями реорганізації оргструктур 

управління. В основі реорганізації організаційних структур 

управління лежить необхідність якісного удосконалення 



21 

організаційної структури відповідно до нових викликів та 

загроз, що постають перед організацією. Причини, які 

викликають необхідність змін організаційної структури 

управління, поділяють на три груп: внутрішні, загальні, 

спеціальні. Існують такі напрямки зміни (модифікації) 

організації структур управління:  

 вдосконалення структур шляхом внутрішніх спрощень; 

 заміна структур механістичного типу на адаптивні;  

 інкорпорування органічних структур в чинну ієрархічну 

структуру;  

 створення конгломератів;  

 формування структур майбутнього - модульних і 

атомістичних організацій;  

 формування командної структури управління. 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Визначити цілі та задачі стадій організаційного 

проєктування.  

2. Обґрунтувати сукупність етапів організаційного 

проєктування в процесі діагностиці.  

3. Виявити особливості розподілу повноважень та 

відповідальності на кожній стадії організаційного проєктування. 

 

Тема 7. Проєктування організації на основі методологій 

SADT і IDEF 

 

Мета: оволодіти знаннями щодо технології проектування на 

основі методологій SADT і IDEF 

Зміст. Концепція SADT-моделювання. Етапи побудови 

SADT-моделі. Сутність та особливості IDEFO-моделювання. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 
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інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 знати основні види, форми та методи комунікацій в 

процесі реалізації товарів та обслуговування споживачів. 

Загальні положення.  
Для проєктування організації на основі бізнес-процесів 

використовуються методологія структурного аналізу та 

проєктування (SADT), або відповідним чином розроблена на цій 

основі сукупність методологій IDEF, що є державним 

стандартом у США.  

Методологія структурного аналізу та проєктування 

базується на PLEX теоріях Дугласа Т. Росса, які відносяться до 

методології та мови зображення систем та використовують 

розвинутий графічний інтерфейс.  

Широка сфера застосування (телекомунікації, 

виробництво, управління та контроль, облік матеріально-

технічних ресурсів, обробка даних та ін.) виділяє SADT з інших 

методологій зображення систем. Це пояснюється тим, що вона 

легко показує такі загальносистемні характеристики, як 

управління, зворотний зв’язок, виконавці та має розвинуті 

процедури підтримки колективної праці.  

SADT використовується для зображення організаційних 

систем, розробки оргструктур, систем довготермінового та 

стратегічного планування, управління матеріальними та 

фінансовими потоками та вирішення багатьох інших задач, що 

вимагають системного підходу.  

Основні етапи побудови SADT-моделі:  

- Визначення досліджуваного об’єкту  

- Визначення цілі моделювання  

- Вибір типу моделі та орієнтовної сфери використання  

- Визначення «точки зору» та обмежень моделі  

- Складання списку данних  

- Вибір варіанту декомпозиції 

- Складання списку функцій  

- Агрегування функцій  
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- Побудова SADT-діаграми  

- Перевірка на діаграми на точність. 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Визначте переваги та недоліки SADT-моделі.  

2. Обґрунтуйте доцільність використання IDEF0-моделі в 

сучасних ринкових умовах 

 

 

Тема 8. Інформаційно-документальне забезпечення 

організаційного проєктування 

Мета: зрозуміти основні підходи до інформаційно-

документального забезпечення організаційного проектування. 

Зміст. Види інформації, джерела інформації. Типи 

документів, що розробляються при проєктуванні та 

впровадженні організаційної структури управління. Сучасні 

автоматизовані системи управління та їх роль в процесі 

організаційного проектування. 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менедж-менту. 

ФК 7. Здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

 РН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства: 

 розуміти принципи та фактори формування асортименту 

товарів і послуг, методи управління товарними 

запасами; 

 знати основи категорійного менеджменту.  

РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації: 

 оволодіти інструментарієм управління 
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асортиментом, закупівлями і запасами; 

 знати основи торгівельної та складської логістики; 

 оволодіти інструментарієм мерчендайзингу. 

РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень: 

 знати методи та показники аналізу асортименту 

продукції та послуг. 

Основні положення.  
Більша частина інформації, зібрана одним відділом, 

необхідна й іншому, тому дублювання зусиль по збору 

інформації є неефективним. Звідси – потреба створення 

інтегрованої управлінської інформаційної системи. Потрібно 

класифікувати інформацію в організаціях, виділити до неї 

вимоги, визначити споживачів інформації.  

Інформацію в організаціях можна класифікувати так:  

 внутрішня і зовнішня; 

- інформація, яка приймається, й інформація, яка 

передається;  

 одноразова і дубльована;  

 кількісна та описова;  

 первинна і вторинна.  

До управлінської інформації висунуті певні вимоги, вона 

повинна буди:  

1) повною, тобто до її складу повинні входити всі 

необхідні дані для організації процесу управління;  

2) мінімальною, тобто без зайвих відомостей;  

3) оптимальною;  

4) своєчасною;  

5) надійною і вірогідною.  

Щоб максимально ефективно використовувати 

інформацію, потрібно зрозуміти її природу, обрати відповідний 

носій для збереження та обробки даних. Будь-яка за змістом 

інформація існує у формі різних її матеріальних носіїв (у вигляді 

електричних імпульсів, усної мови, магнітного запису, показів 

лічильників, письмових документів, перфокарт і т. ін.) Для 

управління найбільше значення має інформація, зафіксована на 



25 

постійних носіях, перш за все у вигляді різних паперових 

документів, магнітних стрічок, барабанів, перфокарт і 

перфострічок.  

Інформацію передають організовано (формально) і 

стихійно (неформально). Так, періодичні звіти за визначеною 

формою становлять організований зворотний зв'язок, а стихійне 

поширення чуток – неформальні канали зв'язку між людьми.  

У сучасному світі активно використовуються 

автоматизовані системи зберігання, обробки та управління 

інформацією. Розглянемо їх види, характеристику та вимоги до 

них. Визначимо основні їх функції. Для того, щоб прийняти 

правильне рішення, необхідно мати певну кількість інформації. 

Проте обсяг інформації не може визначатися тільки кількістю 

документів, сторінок, показників. Можна збирати та обробляти 

величезні масиви відомостей, які або будуть не потрібні для 

прийняття рішень, або їх не можна буде засвоїти й використати. 

Інколи короткі документи можуть бути більш змістовними, ніж 

великі доповіді й довідки.  

Теорія інформації оперує такими поняттями, як сигнали, 

кількість інформації та процеси її перетворення, оцінка 

надійності та швидкості передачі інформації, можливість 

найбільш зручного її запису (кодування) тощо.  

Під сигналом розуміють форму перетворення і передачі 

інформації за допомогою букви, цифри, звуку, імпульсу тощо. 

За допомогою сигналів можна передати та одержати певне 

повідомлення, яке становить сукупність значень, що 

характеризують певні явища, події, процеси.  

Ступінь зменшення невизначеності в результаті передачі 

повідомлення називається кількістю інформації. Економічна 

інформація фіксується та обробляється у формі знаків (байтів), а 

при обробці даних на ЕОМ – у формі машинних операцій – 

бітів. При кібернетичній оцінці кількості інформації враховують 

кількість знаків, що використовується у повідомленнях, а також 

загальну кількість знаків (алфавіт), яку взагалі можна 

використати в аналогічних повідомленнях.  

Управлінське рішення супроводжується вибором однієї з 

двох можливостей, результатом якої є відповідні "так" або "ні". 
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Однозначна відповідь з двох можливих є одиницею інформації. 

В теорії інформації вона відома під назвою двійчастої 

інформації (біт). 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Визначте типи документів, які розробляються на кожній 

стадії організаційного проєктування.  

2. Схарактеризувати основні складові інформаційної 

підсистеми, які слід враховувати при реалізації організаційного 

проєкту.  

3. Проаналізувати підходи до формування нормативного 

забезпечення організаційного проєкту. 

 

Тема 9. Управління командами в забезпеченні ефективного 

функціонування організаційних структур 

Мета: оволодіти знаннями щодо управління командами для 

забезпечення ефективного функціонування організаційних 

структур 

Зміст. Сутність та роль команд в організаційному проєктуванні. 

Відмінність команд від робочих груп. Види команд. Етапи 

формування команд (teambuilding). 

Компетенції: 

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 знати основні види, форми та методи комунікацій в 

процесі реалізації товарів та обслуговування споживачів. 

Загальні положення.  
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Запорукою успішного розвитку підприємства є правильно 

відібрана команда. Визначимо, що розуміється під поняттям 

команда, головні аспекти діяльності команд. Сьогодні команди 

стають все більш популярними в результаті розвитку передових 

інформаційних технологій, а також підвищеної уваги до систем 

комплексного управління якістю і процесами організаційного 

навчання. Ці тенденції в організаційному розвитку призвели до 

зміщення акценту з поведінки окремих менеджерів та 

працівників на діяльність багатофункціональних управлінських 

команд і робочих груп, сконцентрованих на комплексних 

проблемах і задачах.  

Наводиться порівняльна характеристика між командами та 

робочими групами. Можна відмітити специфічні відмінні риси 

між командами та робочими групами.  

1. Робоча група має яскравого сильного лідера; в команді 

лідерство розподілено між її членами. 

 2. У робочій групі існує тільки одна особиста 

відповідальність; в команді є як особиста, так і взаємна 

відповідальність.  

3. Призначення робочої групи збігається з призначенням 

організації; команда має своє власне призначення. 

4. У робочій групі виробляються продукти індивідуальної 

діяльності; в команді – продукти колективної діяльності.  

5. Робоча група проводить ефективні збори; при роботі у 

команді заохочуються вільні зустрічі для активного розв’язання 

проблем.  

6. Продуктивність робочої групи можна оцінити лише 

непрямо (наприклад за фінансовою діяльністю всього бізнесу).  

7. Діяльність команди оцінюється прямо за колективним 

продуктом, який було вироблено.  

8. Робоча група обговорює, вирішує, делегує; команда 

обговорює, приймає рішення та спільно його виконує. 

Розглянемо типи команд, кожен тип залежить від цілей, які 

ставлять перед командою:  

1) команди-порада (рада, «круглий стіл», групи, що 

займаються залученням працівників у процес управління); 
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2) виробнича (виробничі бригади, шахтарські команди, групи 

обробки даних);  

3) проєктна (дослідницька група, група планування, 

інженерна група, цільова група);  

4) група дій (спортивна команда, експедиція, команда на 

переговорах, військовий підрозділ). Необхідність формування 

команд може виникати в різних ситуаціях розвитку організації, 

отже, цей процес може повторюватися необмежену кількість 

разів.  

Тому важливою частиною є визначення етапів формування 

команд:  

1. Формування. На початку формування команд слід 

очікувати періоду нервового збудження. Люди, відібрані в 

команду будуть пишатися цим, але одночасно будуть постійно 

цікавиться питаннями: «Чого від мене очікують?», «Які 

правила?», «Що мені потрібно буде робити?». Стадія 

формування – стадія дослідження та вивчення. Поруч зі 

збудженням, що викликана новою ситуацією, люди відчувають 

невпевненість в собі. Кожний член команди оцінює про себе 

здатності та позиції інших. Експерти попереджують, що не слід 

очікувати від команди особливих досягнень та стадії 

формування.  

2. «Подолання шторму» Виникає враження, що на другій 

стадії справи йдуть все гірше. Члени групи втрачають спокій та 

терпіння через відсутність успіхів і прагнуть працювати, але не 

знають як досягти результатів. Всі починають розуміти, що у 

команді досягти успіхів набагато важче, ніж здавалося раніше. 

Люди відчувають незадоволеність від спільної роботи, 

переживають, сердяться на себе та на своїх колег. Цей період 

звинувачень та захисту від них, відсутності єдності, напруги та 

ворожості. Люди починають підозріло ставитися один до 

одного. Формуються підгрупи. Між ворожими, конкуруючими 

за вплив відбуваються зіткнення. Команда бореться за 

визначення своїх цілей, ролей, що виконуються членами 

команди. Продуктивність то падає, то зростає. Так команда 

проходить найскладнішу стадію – штормову.  



29 

3. Повернення до норми На цій стадії справи неочікувано 

починають поліпшуватися. Команда виробляє деякі основні 

правила (чи норми), що регулюють спільну роботу. Люди 

починають розуміти, що їх сила в єдності. Поступово вони 

починають навіть любити свою команду, сильніше відчувати 

свою приналежність до команди. Виникає почуття спільності, 

що виражається поняттям “ми”. Люди починають пишатися тим, 

що вони є частинами певного організму, замість того, щоб вести 

суперництво, вони починають співпрацювати. Відчиняються 

канали спілкування, росте довіра. Люди сконцентровують увагу 

та сили на закріплення стосунків, що склалися в команді та 

проявляють інтерес до підтримання миру. Однак загальна 

продуктивність праці залишається невисокою.  

4. Нормальна діяльність Команда набуває впевненості у своїх 

можливостях. Люди досягають згоди у питаннях що таке 

команда і чого вона намагається досягнути. Група виробляє 

правила та процедури спілкування, вирішення конфліктів, 

розподілення ресурсів, починає застосовувати ці нормативи та 

розуміти своєї місце в організації, де вона працює. Члени 

команди вільно і продуктивно обмінюються інформацією та 

думками. Конфлікти спрямовуються на позитив, проблеми 

пов’язані з роботою вирішуються творчо. Команда починає 

пишатися своїми досягненнями.  

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Розкрийте головні аспекти діяльності команд.  

2. Розкрийте причини за якими міжфункціональну команду 

вважають високоефективною.  

3. Проаналізуйте чинники, що впливають на розвиток команд. 

 

 

 



30 

2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Організаціне проєктування». Самостійна 

робота полягає у поглибленому вивченні питань курсу, які не 

увійшли до тематики лекцій. Індивідуальна робота 

оформляється у вигляді презентації та захищається студентом на 

парі.  

Тематика індивідуальних завдань (одне на вибір студента) 

1. Теоретичні надбання організаційного проектування. 

2. Принципи організаційного дизайну підприємницьких 

структур. 

3. Універсальні погляди на проект організації. 

4. Організаційні проблеми та методологія їх розв’язання. 

5. Об’єктивні закономірності та принципи організаційного 

проектування. 

6. Залежність методів та функцій управління від особливостей 

об’єкту управління. 

7. Критичний аналіз поняття "організація" як функції 

управління. 

8. Стадії та етапи організаційного проектування. 

9. Етапи організаційного проектування. 

10. Ергономічне та інженерно-технічне проектування бізнес-

процесів.  

11. Соціонічне проектування підприємницького колективу. 

12.Системний підхід у оргпроектуванні. 

13. Структура та зміст комплексного організаційного проекту 

підприємства  

14.Технологія розробки комплексного організаційного проекту 

підприємства.  

15.Стратегії впровадження організаційних рішень. 

16.Етапи впровадження організаційних проектів.  

17.Процеси впровадження організаційних проектів.  

18.Сутність ефективності організаційного проекту.  

19.Основні параметри для оцінки ефективності проекту. 

20.Методи оцінки ефективності оргпроекту. 

21. Проектування організації спеціалізованих виробництв. 
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22.Проектування організації висооавтоматизованих виробничих 

систем.  

23. Проектування системи документаційного забезпечення 

управління. 

24. Проекти організації системи управління.  

25.Технології здійснення управлінських процесів.  

26. Дизайн структур управління. 

27.Основні методи розробки проектних рішень з організації 

праці.  

28. Дизайн організації на робочих місцях. 

29. Розробка проектів обслуговування робочих місць. 

30.Проекти відбору, розстановки та використання кадрів. 

31.Соціотехнічне проектування підприємства. 

32. Сутність і еволюція мережевих організацій.  

33. Загальні положення та принципи формування 

організаційного проекту виробництва. 

34. Проекти організації виробничих процесів у виробничих 

підрозділах. 

35. Характер зв'язків у мережевій організації. 
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