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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

14 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є засвоєння й свідоме використання 

сучасних закономірностей, зв’язків і відносин між організаційними складниками структури 

суб’єктів господарської діяльності, що формують процес проектування ефективної 

організації з погляду системного і ситуативного підходу до управління та відображають 

сутність і зміст організаційних змін для прийняття ефективних управлінських рішень в 

умовах невизначеності та ризику. 

Метою викладання навчальної дисципліни  «Організаційне проектування» є: 

формування  та розвиток у здобувачів вищої освіти загальних і фахових компетентостей, 

щодо обґрунтування проектних рішень у сфері раціональної організації діяльності суб’єктів 

господарювання, прогнозування та проектування розвитку організаційних систем з 

використанням сучасних технологій і методів галузі організації виробництва, проектного 

аналізу, управління проектами, планування, контролю й управління організаційною 

поведінкою для створення нових конкурентоспроможних організацій та/або вдосконалення 

(підвищення ефективності діяльності) тих, що вже здійснюють господарську діяльність. 

 Передумови для вивчення дисципліни теоретичною та методологічною базою 

вивчення дисципліни є знання з  економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, 

технологій і методів прийняття управлінських рішень.  

 Міждисциплінарні зв’язки вивчення окремих тем дисципліни «Організаційне 

проектування» тісно пов’язано з такими предметами як: «Економічне управління діяльністю 

суб’єктів господарювання», «Управління проектами та ризиками», «Економіка і організація 

інноваційної діяльності», «Стратегічний менеджмент». 

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання». 

 

 

 

 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні 

результати навчання за дисципліною 

 

Шифр 

компе

тентно

сті 

 

Компетентності 

Шифр 

програ

мних 

результ

атів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність  проведення 

досліджень  на відповідному 

рівні 

ПРН 1.  

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

ПРН 3. Проектувати ефективні системи 

управління організаціями 

ЗК2.    Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності) 

ПРН 7.  

 

 

 

 

 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ЗК6.    Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ПРН 1.  

 

 

 

 

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

  

СК 2.

  

Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани  

ПРН 2 

 

 

 

 

 

Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

СК 4 Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

ПРН 3. 

 

 

Проектувати ефективні системи 

управління організаціями. 

СК 5 Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

ПРН 3. 

 

 

Проектувати ефективні системи 

управління організаціями. 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 



професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ПРН.8. Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення 

задач управління організацією 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом) 

СК 7 Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

ПРН 4 Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом) 

СК 9 Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію 

ПРН 1. Вміти організовувати та 

адмініструвати діяльність суб’єкті 

господарювання, управляти 

впровадженням змінам, здійснюючи їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення, в 

тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та 

вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення професійних 

задач 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення 

організації (підрозділу). 

СК 11 Здатність організовувати та 

адмініструвати діяльність 

суб’єктів господарювання у 

відповідності до стратегічної 

мети та обраної стратегії 

розвитку в умовах 

невизначеності. 

ПРН 14. Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації 

СК 12 Здатність аналізувати 

результати діяльності суб’єкта 

господарювання, визначати 

необхідні організаційні зміни та 

управляти їх впровадженням в 

недетермінованих умовах 

функціонування 

ПРН 15. Вміти організовувати та 

адмініструвати діяльність суб’єкті 

господарювання, визначати необхідні 

зміни та управляти їх впровадженням 

в умовах невизначеності 



 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    ПРН 1 ПРН 3   

ЗК2.   ПРН 7  

ЗК6.    ПРН 6 

ЗК7.  ПРН 1    

СК 2.  ПРН 2   

СК 4.  ПРН 3   

СК 5.  ПРН 3, ПРН.8. ПРН 7, ПРН 12  

СК 7.  ПРН 4 ПРН 12  

СК 9. ПРН 1  ПРН 10, ПРН 13. ПРН 6 

СК 11.    ПРН 14 

СК 12.    ПРН 15 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна форма навчання) 

А
у

д
и
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р

н
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С
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р
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ч
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р
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К
о
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л
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н

а 

р
о

б
о
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А
у

д
и
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р

н
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Л
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ц
ії

 

С
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ін
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к
і 

(п
р
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ч
н

і)
 

Л
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р
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о
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К
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л
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и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
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С
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о
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ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 Теоретичні засади 

організаційного 

проектування 

2 2 -    4       12 

2 Сучасні підходи до 

проектування 

організаційних 

структур управління 

суб’єктів 

господарської 

діяльності 

4 2 2    4 2 2     6 

3 Діагностика 

організаційної 

системи суб’єкта 

господарської 

діяльності 

4 2 2    8       12 

4 Організаційний 

дизайн виробничих 

систем 

4 2 2    8 2  2    10 

5 Організаційне 

проектування 

підсистем 

управління 

діяльністю 

суб’єктів 

господарювання  

4 2 2    8       10 



6 Організаційне 

проектування 

соціосистеми 

суб’єкта 

господарської 

діяльності та 

розробка проектів 

організації праці 

персоналу  

4 2 2    8 2  2    17 

7 Планування та 

впровадження 

організаційних 

проектних рішень 

4 2 2    7       11 

8 Оцінка 

ефективності 

реалізації 

організаційних 

проектів 

4 2 2    7 2 2     10 

9 Консультація 2    2          

10 Підготовка до 

підсумкового 

контролю 

      30       30 

11 Підготовка до 

проміжного 

контролю 

      4       4 

Разом: 32 16 14  2  88 8 4 4    112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні засади організаційного проектування 

Феномен організації.  Поняття організації. Організація як складна система. Цілі 

організації (цілі-завдання, цілі-орієнтири, цілі-системи) та їх інтегрування. Ієрархія в 

організації, формальна й неформальна структура в ній. Моделі й різновиди організації.  

Основні закони організації. Залежність, закономірність та закон у організації діяльності. 

Різниця між законами організації та законами для організації. Загальні й частні закони 

організації. Закон синергії, закон розвитку, закон самозбереження, закон аналізу та синтезу, 

закон композиції й пропорційності, закон інформованості. Порядку формування логічної 

бази управлінського та виробничого процесу.  Розвиток організації. Еволюція організаційних 

форм. Життєвий цикл організації. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства. 

Організаційні протиріччя. Організаційні зміни. Сутність та основні завдання організаційного 

проектування у сучасних умовах функціонування суб’єктів господарювання Предмет, об’єкт 

і методи організаційного проектування. Методи та етапи організаційного проектування.  

Тема 2. Сучасні підходи до проектування організаційних структур управління 

суб’єктів господарської діяльності 

Огляд сучасних тенденцій розвитку організаційного дизайну. Практичні аспекти 

формування горизонтальних структур управління. Кластерні форми організації діяльності 

суб’єктів господарювання. Зміст концепції якості в управління діяльністю організації. 

Загальна характеристика процесу впровадження концепції якості в управління. Сутність та 

значення реінжинірингу для визначення та впровадження організаційних змін. Теоретичні 

засади здійснення реінжинірингу бізнес-процесів. Переваги та недоліки використання 

реінжинірингу в організаційному дизайні. Сутність аутсорсингу. Аутсорисинг як інструмент 



формування мережевих організаційних структур. Методичні засади здійснення аутсорсингу. 

Віртуалізація бізнес-систем як модель організації діяльності суб’єктів господарювання. 

Специфіка фасилітаційних процедур. Використання процедур фасалітації в організаційному 

дизайні. 

Тема 3. Діагностика організаційної системи суб’єкта господарської діяльності 

Місце організаційної діагностики у проектуванні організаційних систем суб’єктів 

господарської діяльності. Напрями здійснення організаційної діагностики. Сутність й 

завдання організаційної діагностики. Загальна та локальна організаційна діагностика. 

Поняття «організаційна проблема». Сутнісні, соціокультурні й ситуаційні проблеми. 

Способи формування переліку й опису проблем організації. Етапи організаційної 

діагностики. Підготовка до проведення діагностики. Формування сукупності оціночних 

показників. Вибір джерел і носіїв інформації про стан системи. Кількісна оцінка рівня 

організації в системі. Експертиза оціночних показників. Підготовка й представлення звіту 

про стан організації в системі. Діагностичні системи. Етапи процесу впровадження 

діагностичної системи на підприємстві. Організаційна самодіагностика. Специфіка 

організаційної самодіагностики. Основні методи проведення самодіагностики.  

Система показників організаційної діагностики.  Загальні показники організаційного 

рівня суб’єкта господарської діяльності. Аналітичні показники рівня організації 

виробництва. Показники для аналізу рівня організації праці. Показники рівня організації 

управління. Вплив техніко-технологічного рівня підприємства на його загальний рівень 

організації. Виявлення управлінських помилок. Аналіз організаційних патологій. 

Діагностика конфліктів. Типологія конфліктів. Основні стадії перебігу конфлікту. Методи 

профілактики виникнення конфліктів. Методи управління  конфліктом. Система показників 

організаційної діагностики. Основні показники, що характеризують організацію 

виробництва. Показники організації праці на підприємстві. Показники рівня організації 

управління підприємством. Показники технічного рівня техніко-технологічної бази 

підприємства. Показники визначення загального техніко- технологічного рівня 

підприємства. Ознаки оцінювання відповідності технологічного обладнання вимогам щодо 

якості продукції. 

Звіт за результатами організаційної діагностики.  Призначення звіту. Структура звіту. 

Ключові аспекти звіту. Способи представлення звіту. 

 

Тема 4. Організаційний дизайн виробничих систем 

Системний підхід в організаційному проектуванні. Поняття й класифікація систем за 

основними критеріями. Властивості систем. Основні правила застосування системного 

підходу. Ініціативні проектні рішення. Робочі та технологічні проекти. Методична база 

проектування організації виробництва. Формування еталонів для проектів організації 

виробництва. Проекти організації виробничих процесів у виробничих підрозділах. 

Обслуговування виробництва, як його функція. Елементи системи обслуговування 

виробничих процесів. Проекти систем обслуговування виробництва та їх побудова. 

Проектування організації спеціалізованих виробництв. Спеціалізація і кооперація 

виробництва. Спеціалізовані виробництва та їх особливості функціонування. Складники 

проекту організації спеціалізованого виробництва. Проектування організації 

високоавтоматизованих виробничих систем. Високотехнологічні виробництва та їх 

різновиди. Еталони автоматизації виробництва. Структура та особливості розробки проектів 

організації високоавтоматизованого виробництва.  

Тема 5. Організаційне проектування підсистем управління діяльністю суб’єктів 

господарювання 

Система управління на підприємстві. Основні складові управління. Класифікація 

управлінських операцій. Види управлінських робіт. Цільовий підхід в управлінській 

діяльності. Класифікація цілей управління. Методи структуризації цілей. Методи 



проектування організації системи управління. Формування команди. Визначення та 

оптимізація функцій управління підрозділів. Структуризація й ієрархія в системі управління. 

Визначення функцій підрозділів та працівників. Побудова матриці відповідальності. 

Формулювання положень про підрозділи та посадових інструкцій. Розробка процедур 

управління. Побудова комплексної графічної моделі системи управління. Проектування 

технології здійснення управлінських процесів. Призначення та мета технології управління. 

Підходи до формування управлінських процедур. Засоби документування бізнес-процесів 

підприємства. Дизайн структур управління. Види організаційних структур управління 

підприємством. Чинники впливу на параметри сформованої організаційної структури 

управління. Порядок розроблення організаційної структури управління. Оцінка стану 

елементів системи управління на підприємстві.  Рівень організації в системі управління 

підприємством. Показники оцінки організаційного рівня управління. Дослідження 

інформаційно-комунікаційних мереж в системі. Мета, завдання й  методи визначення 

характеристик інформаційних-комунікаційних мереж організації. Комплексний аналіз 

документообігу суб’єкта господарювання. Проектування системи документаційного 

забезпечення управління. Формування механізму документування в системі. Різні підходи до 

визначення елементів документаційного забезпечення управління. Моделювання системи 

документаційного забезпечення. Розробка та раціоналізація форм документів.  

Тема 6. Організаційне проектування соціосистеми суб’єкта господарської 

діяльності та розробка проектів організації праці персоналу 

Підприємство як соціальна система. Визначення системи та її підсистем. Різновиди систем. 

Види соціальних організацій фірми та їх характеристика. Організаційні відносини у 

соціальному середовищі підприємства. Соціотехнічне проектування. Соціальна та технічна 

складова господарських відносин на підприємстві. Технічна основа соціального середовища. 

Можливості та обмеження соціального проектування на підприємстві. Ергономічне та 

інженерно-технічне проектування.  Місце та роль ергономіки у організації діяльності фірми. 

Вимоги до ергономічних характеристик соціосистем. Технічні норми та нормативи у 

проектуванні соціосистем. Соціонічне проектування колективу. Соціоніка у системі 

проектних наук. Загальна методика визначення соціонічних індивідуумів. Позитивні та 

негативні відносини між соціонічними типами. Формування структурних підрозділів за 

соціонічними ознаками. Основні методи розробки проектних рішень щодо організації праці. 

Методи організації праці та підходи до її раціоналізації. Дизайн організації на робочих 

місцях. Основні принципи й методи проектування трудових процесів. Норми і правила 

організації робочих місць. Регламенти виконання трудових операцій. Розробка проектно-

технічних рішень з оснащення та планування для робочих місць різних категорій 

працюючих. Структура та зміст розділів проекту організації робочих місць. Алгоритм 

розробки проектів організації робочих місць. Атестація персоналу  та раціоналізація 

робочих місць. Методи оцінки й мотивації персоналу. Методики нормування й оплати праці. 

Тема 7. Планування та впровадження організаційних проектних рішень  

Застосування результатів організаційної діагностики для визначення необхідних 

організаційних змін. Використання методів стратегічного аналізу в процесі розробки 

проектних рішень. Стратегії впровадження організаційних рішень. Проєктування 

показників оцінки ефективності організаційної системи. Етапи розробки стратегії 

впровадження організаційних рішень. Обґрунтування та вибір стратегії впровадження 

організаційних змін. Принципи розроблення планових документів. Види планів 

впровадження проектів. Етапи впровадження організаційних проектів. Ресурсне 

забезпечення впровадження організаційних проектів. Основні стадії процесу фінансування 

організаційного проекту. Способи фінансування реалізації організаційних проектів. 

Організаційні форми фінансування. Фінансовий план впроваджувальних робіт. Підготовка 

до впровадження організаційних змін. Цілісне та поетапне впровадження проектних рішень. 

Контроль виконання робіт з впровадження організаційного проекту. Аналіз результатів і 

визначення ефективності впровадження проекту.  Процеси впровадження організаційних 



проектів.  Контроль виконання робіт з впровадження оргпроекту. Оцінка ефективності 

реалізації проєктних рішень щодо трансформації організаційної системи. 

Тема 8. Оцінка ефективності реалізації організаційних проектів  

Сутність ефективності організаційного проекту. Ефективність, як головна оціночна 

характеристика діяльності суб’єкта господарювання. Основні та уточнюючі показники 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Показники ефективності реалізації 

організаційного проекту. Оцінка ефективності реалізації проектних рішень щодо 

трансформації організаційної системи. Методи та показники оцінки ефективності 

організації управлінських процесів. Показники оцінки ефективності праці керівників 

організації. Методи та показники ефективності використання трудових ресурсів. Показники 

ефективності використання необоротних активів суб’єкта господарської діяльності. 

Показники ефективності використання оборотних активів підприємства. Аналітичні 

показники рівня організації виробництва. Показники рівня організації праці. Показники 

рівня організації управління. Оптимізація доходів і витрат проекту. 

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

Тема 1. Теоретичні засади організаційного проектування  

Тема 2. Сучасні підходи до проектування організаційних структур управління суб’єктів 

господарської діяльності 

Тема 3. Діагностика організаційної системи суб’єкта господарської діяльності 

Тема 4. Організаційний дизайн виробничих систем 

Тема 5. Організаційне проектування підсистем управління діяльністю суб’єктів 

господарювання 

Тема 6. Організаційне проектування соціосистеми суб’єкта господарської діяльності та 

розробка проектів організації праці персоналу 

Тема 7. Планування та впровадження організаційних проектних рішень  

Тема 8. Оцінка ефективності реалізації організаційних проектів  

. 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. 

Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Організаційне проектування» становить 88 год для 

денної форми навчання і 112 год. для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Організаційне проектування»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання та 

розв’язання  завдань; 

  пошукова робота з електронними джерелами; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та 

екзамену. 

 



Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 4  год./ 2 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 14 год./ 8 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год./4 год. 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом та розв’язання задач 

46 год./78год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 10 год./10год. 

6.  Підготовка і написання рефератів 10 год./10 год. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів Кількіс

ть 

годин 

Форми 

звітності 

Теоретичні 

засади 

організаційного 

проектування 

Перелік питань: 

1. Організація як складна система.  

2.Моделі й різновиди організації.  

3. Основні закони організації. Залежність, 

закономірність та закон у організації діяльності. 

4. Організаційні протиріччя. Організаційні зміни. 

5. Методи організаційного проєктування 

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть есе за однією із запропонованих тем: 

1. Застосування організаційного проєктування як 

передумова збереження конкурентоздатності 

підприємства 

2. Необхідність застосування організаційного 

проєктування як чинник забезпечення 

підвищення ефективності системи управління 

організацією. 
Завдання 2  

Оберіть найбільш доцільний тип 

організаційної структури торгівельного 

підприємства та зпроектуйте її виходячи з 

кількості працівників 15 осіб. Обґрунтуйте свій 

вибір. 

Завдання має бути надіслано на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

4 (7) Конспект, 

опитування 

Сучасні підходи 

до проектування 

організаційних 

структур 

управління 

суб’єктів 

господарської 

діяльності 

 

Перелік питань: 

 

1. Кластерні форми організації діяльності 

суб’єктів господарювання. 

2. Практичні аспекти формування 

горизонтальних структур управління 

3. Загальна характеристика процесу 

впровадження концепції якості в управління 

4. Використання процедур фасалітації в 

організаційному дизайні. 

Завдання для самостійної роботи: 

4 (6) Конспект, 

опитування 



Напишіть есе за темою: 

Імплементація сучасних підходів до 

організаційного дизайну в діяльність вітчизняних 

суб’єктів господарювання: перспективи 

перешкоди переваги та недоліки. 

Завдання 2. 

Оберіть будь-який вид господарської діяльності 

та визначте стосовно нього загальні недоліки та 

переваги різних типів організаційних структур. 

Результати свого дослідження відобразити у 

таблиці. 

Таблиця 

Тип 

організ

аційної 

структ

ури 

переваги Недоліки та 

можливі 

шляхи їх 

усунення 

   

Завдання має бути надіслано на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

Діагностика 

організаційної 

системи суб’єкта 

господарської 

діяльності 

Перелік питань: 

1. Організаційна самодіагностика 

2. Загальні показники організаційного рівня 

суб’єкта господарської діяльності 

3. Вплив техніко-технологічного рівня 

підприємства на його загальний рівень 

організації. 

4.  Аналітичні показники рівня організації 

виробництва 

5.  Показники для аналізу рівня організації 

праці 

6. Діагностика конфліктів.  

7. Методи профілактики виникнення 

ко

нф

лік

тів.  

8.

 

Ме

тод

и 

уп

рав

лін

ня  

конфліктом. 

Завдання для самостійної роботи: 

Оцінити фінансову стійкість функціонування 

підприємства, використовуючи дані, наведені в 

табл. 1 

Показники, млн грн Період 

8 (12) Конспект, 

відповіді 

питання   



3.

 

Роз

в’я

жіт

ь 

пра

кти

чн

у 

сит

уацію до теми 3(подано нижче) 

 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

 

 

Попередні

й 

Звітний 

1. Прибуток 2050 3700 

2. Власний капітал 1300 2300 

3. Оборотні активи 3700 4200 

4. Обсяг реалізованої 

продукції 

10800 13400 

5. Активи 6300 7300 

6. Позиковий довгостроковий 

капітал 

1600 1800 

7.Позиковий короткостроковий 

капітал 

1700 1250 

8. Постійні витрати. 3500 3500 

Організаційний 

дизайн 

виробничих 

систем 

Перелік питань: 

1. Проекти систем обслуговування виробництва 

та їх побудова. 

2. Проектування організації спеціалізованих 

виробництв. 

3. Проектування організації 

високоавтоматизованих виробничих систем.  

4. Структура та особливості розробки проектів 

організації високоавтоматизованого виробництва. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Задачі для розв’язання до теми 4 подано нижче 

 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 
 

8 (10) Конспект, 

опитування

, перевірка 

огляду 

джерел з 

теми 

Організаційне 

проектування 

підсистем 

управління 

діяльністю 

суб’єктів 

господарювання  

Перелік питань: 

1. Визначення та оптимізація функцій 

управління підрозділів. Формування команди 

2. Порядок розроблення організаційної 

структури управління.  

3. Оцінка стану елементів системи 

управління на підприємстві.   

4. Проектування системи документаційного 

забезпечення управління. 

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання 1 У відповідності до аспектів 

організації взаємодії вибрати і описати структуру 

певної форми, визначити функції посадових осіб 

та порядок їх взаємодії та 

розв’язати питання делегування, відповідальності 

і повноважень. Дані занести в таблицю. 

 

8 (12) Конспект, 

опитування

, перевірка 

огляду 

Інтернет 

джерел 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2 подано нижче (завдання до теми 5) 

 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

Посади 

керівників 

Функції та 

обовязки 

працівників 

Права та 

відповідальні

сть 

працівників 

   

Організаційне 

проектування 

соціосистеми 

суб’єкта 

господарської 

діяльності та 

розробка 

проектів 

організації праці 

персоналу  

Перелік питань: 

1. Формування структурних підрозділів за 

соціонічними ознаками. 

2. Методи організації праці та підходи до її 

раціоналізації. Алгоритм розробки проектів 

організації робочих місць. 

3.  Атестація персоналу  та раціоналізація 

робочих місць.  

4. Методи оцінки й мотивації персоналу. 

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання 1. Анатування статтей 

Завдання 2. Розробіть систему стимулювання 

праці суб’єкта господарської діяльності за 

вибором. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

8 (10) Конспект, 

опитуванн, 

перевірка 

огляду 

Інтернет 

джерел 

Планування та 

впровадження 

організаційних 

проектних 

рішень 

Перелік питань: 

1. Етапи розробки стратегії впровадження 

організаційних рішень. 

2. Підготовка до впровадження організаційних 

змін. 

3. Процеси впровадження організаційних 

проектів.  

4. Оцінка ефективності реалізації проєктних 

рішень щодо трансформації організаційної 

системи. 

Завдання для самостійної роботи: 

Задання 1 Оберіть будь-яку організацію та 

здійсніть SWOT-аналіз (метод стратегічного 

аналізу можна обрати і інший, а також можна 

використати декілька методів для отримання 

більш точних результатів). За результатами 

аналізу запропонуйте план щодо впровадження 

організаційних змін. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

 

7 (11) Конспект, 

опитування

, перевірка 

огляду 

Інтернет 

джерел 



 

Оцінка 

ефективності 

реалізації 

організаційних 

проектів 

Перелік питань: 

1. Методи та показники оцінки ефективності 

організації управлінських процесів. 

2. Методи та показники ефективності 

використання трудових ресурсів. Показники 

оцінки ефективності праці керівників організації.  

3.  Показники ефективності використання  

оборотних та необоротних активів суб’єкта 

господарської діяльності.  

4. Аналітичні показники рівня організації 

виробництва та рівня організації управління. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. За результатами вивчення наукових джерел 

систематизуйте у таблиці критерії та показник 

ефективності (комерційної, соціальної, тощо) 

діяльності організації, організаційних структур 

управління, організації маркетингу, виробництва, 

фінансів та кадрової роботи, використання 

ресурсів організації із зазначенням методики 

розрахунку цих показників та напрямів і заходів 

щодо підвищення ефективності.  

2. За запропонованими результатами діяльності 

організації дайте аналітичну оцінку ефективності 

діяльності із визначенням проблем та можливих 

заходів щодо їх усунення. 

 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

 

7 (10) Конспект, 

опитуванн, 

перевірка 

огляду 

Інтернет 

джерел 

 Підготовка до проміжного модульного контролю 4(4)  

 Підготовка до підсумкового контролю 30(30)  

Разом:  88(112)  

 

Практичні ситуації для самостійного опрацювання: 

Практична ситуація до теми 3 

Відповідно до затвердженої схеми генерального плану промислового вузла до його 

складу включені заводи: шинні № 1 і № 2, гумотехнічних виробів (ГТВ), азбестотехнічних 

виробів (АТВ) і ремонтно-механічний (РМЗ). У подальшому на базі шинного заводу № 1 та 

заводу АТВ було створено комбінат шин і гумоазбестових виробів, а РМЗ був розділений на 

механічний завод (МЗ) та центрально-ремонтне виробництво (ЦРВ). Пізніше до комбінату 

було приєднано й механічний завод. Потім у зв’язку з уведенням у дію заводу ГТВ на базі 

комбінату було створено виробниче об’єднання, до складу якого були включені всі заводи 

промислового вузла. Найвагомішим аргументом підготовки і прийняття рішення щодо 

створення виробничого об’єднання слід вважати той факт, що всі підприємства, які включені 

до його складу, розташовані на одній компактній площадці, мають спільні комунікації та 

об’єкти виробничої і соціальної інфраструктури. Проте на противагу думці опонентів про 

недостатню обґрунтованість прийнятого рішення через відсутність головної передумови 

створення виробничого об’єднання - наявності прямих виробничо-технологічних зв’язків 

між об’єднуваними підприємствами - стало посилання на розвиток опосередкованих зв’язків 



стосовно спільного використання допоміжних та обслуговуючих виробництв, які певною 

мірою «пом’якшують» вагомість висунутого контраргументу. При цьому зазначалось, що 

механічний завод забезпечує інші підприємства об’єднання технологічним оснащенням, 

запасними частинами і різноманітним нестандартним устаткуванням власного виробництва. 

Частка його товарної продукції для потреб об’єднання становить 35 - 45 %. ЦРВ здійснює 

централізований ремонт устаткування для всіх підприємств об’єднання. 

Керівництво новоствореним об’єднанням почав здійснювати виокремлений 

(автономний) апарат управління в складі генерального директора, його кількох заступників, 

певної сукупності технічних, економічних та інших функціональних служб. 

На жаль, впродовж кількох останніх років спостерігалося зниження рівня 

ефективності господарювання в об’єднанні. На думку його фахівців, головним чинником 

спричинення такого явища є недосконалість системи управління об’ єднанням і, як наслідок 

цього, «розлад» економічного механізму господарювання. Аналогічна думка зафіксована в 

аналітичній записці контрольно-ревізійного управління міністерства промислової політики 

України, в якій зазначено: «...Відсутність виробничо-технологічної єдності між виробничими 

підрозділами об’єднання негативно вплинула на діючу систему організаційно-економічного 

управління ним. Вона багато в чому зберігає традиційні схеми управління самостійними 

підприємствами, доповнюючи їх надмірними «поверхами» структури управління. За таких 

умов неможливо повністю реалізувати переваги ринкової системи господарювання...». 

Завдання: 

• дати аналітичну оцінку діючої організаційної структури управління виробничим 

об’ єднанням та його підприємствами; 

• визначити коло техніко-економічних показників, необхідних для обґрунтування 

ефективної організаційної структури управління виробничим об’єднанням та окремими його 

підрозділами, максимально адаптованої до ринкових умов господарювання; 

• підготувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури 

управління виробничим об’єднанням 

Задачі до теми 4 

Задача 1 Визначити тривалість технологічного і виробничого циклів при послідовному, 

паралельно-послідовному і паралельному виді руху партії деталей у виробництві. 

Побудувати відповідні графіки. Вихідні дані, необхідні для розв’язку задачі приведені в 

таблиці 1. В таблиці прийняті такі позначення: n - величина партії деталей, шт. р -величина 

передаточної партії, шт. t mo – середній між операційний час, хв. Tпр – час природних 

процесів, хв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1 

Задача 2 На рисунку 1 приведена схема складання виробу. Визначити тривалість циклу 

складного процесу виготовлення механізму М, побудувати календарний цикловий графік, 

враховуючи, що деталі (вузли) пролежують на комплектовочному складі на протязі трьох 

днів, а тривалість циклу виготовлення деталей, складання під вузлів, вузлів, механізму і 

циклу випробувань приведені в таблиці 2. 

 

Рис. 1. Схема складання виробу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

 

  

 

Завдання до теми 5: 

Побудувати організаційну структуру за вихідними даними (Табл.1.), укрупнити структурні 

підрозділи та розробити остаточний варіант організаційної структури управління 

підприємством. Структура апарату управління має бути оптимальною, коли встановлюються 

раціональні зв’язки при найменшій кількості ступенів управління, гнучкою і простою. Вона 

повинна забезпечувати економічність управління. Сутність цієї вимоги полягає в тому, щоб 

потрібний ефект від управління досягався при найменших витратах на управлінський 

персонал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Штатний розклад 

  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання реферату на 

одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у 

відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також 

за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення 

загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Тематика рефератів: 

1. Сучасні підходи до організаційного дизайну систем управління діяльністю 

суб’єктів господарювання 

2. Кластеризація як сучасна форма взаємодії суб’єктів господарювання перспективи 

розвитку в Україні. 

3. Практичні аспекти впровадження реінжинірингу на вітчизняних підприємствах. 

4. Віртуалізація бізнесу: особливості реалізації. 

5. Використання аутсорсингу в організаційному дизайні вітчизняних підприємств 

6. Генеза теорії організації та її місце в системі наукових знань. 

7. Основні та похідні закони організації. 

8. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства. 

9. Організаційні суперечності й організаційні зміни. 

10. Організаційні протиріччя та організаційні зміни. 

11. Передумови утворення та сутність організаційного проектування. 

12. Ергономічне та інженерно-технічне проектування. 

 

Приклади завдань до семінарських занять 

Ситуація 1 

Відповідно до затвердженої схеми генерального плану промислового вузла до його 

складу включені заводи: шинні № 1 і № 2, гумотехнічних виробів 



(ГТВ), азбестотехнічних виробів (АТВ) і ремонтно-механічний (РМЗ). У подальшому на базі 

шинного заводу № 1 та заводу АТВ було створено комбінат шин і гумо-азбестових виробів, а 

РМЗ був розділений на механічний завод (МЗ) та центрально-ремонтне виробництво (ЦРВ). 

Пізніше до комбінату було приєднано й механічний завод. Потім у зв’язку з уведенням у дію 

заводу ГТВ на базі комбінату було створено виробниче об’єднання, до складу якого були 

включені всі заводи промислового вузла. 

Найвагомішим аргументом підготовки і прийняття рішення щодо створення 

виробничого об’єднання слід вважати той факт, що всі підприємства, які включені до його 

складу, розташовані на одній компактній площадці, мають спільні комунікації та об’єкти 

виробничої і соціальної інфраструктури. Проте на противагу думці опонентів про 

недостатню обґрунтованість прийнятого рішення через відсутність головної передумови 

створення виробничого об’єднання - наявності прямих виробничо-технологічних зв’язків 

між об’єднуваними підприємствами - стало посилання на розвиток опосередкованих зв’язків 

стосовно спільного використання допоміжних та обслуговуючих виробництв, які певною 

мірою «пом’якшують» вагомість висунутого контраргументу. При цьому зазначалось, що 

механічний завод забезпечує інші підприємства об’єднання технологічним оснащенням, 

запасними частинами і різноманітним нестандартним устаткуванням власного виробництва. 

Частка його товарної продукції для потреб об’єднання становить 25 - 35 %. ЦРВ здійснює 

централізований ремонт устаткування для всіх підприємств об’єднання. 

Керівництво новоствореним об’єднанням почав здійснювати виокремлений 

(автономний) апарат управління в складі генерального директора, його кількох заступників, 

певної сукупності технічних, економічних та інших функціональних служб. 

На жаль, впродовж кількох останніх років спостерігалося зниження рівня 

ефективності господарювання в об’єднанні. На думку його фахівців, головним чинником 

спричинення такого явища є недосконалість системи управління об’ єднанням і, як наслідок 

цього, «розлад» економічного механізму господарювання. Аналогічна думка зафіксована в 

аналітичній записці контрольно-ревізійного управління міністерства промислової політики 

України, в якій зазначено: «...Відсутність виробничо-технологічної єдності між виробничими 

підрозділами об’єднання негативно вплинула на діючу систему організаційно-економічного 

управління ним. Вона багато в чому зберігає традиційні схеми управління самостійними 

підприємствами, доповнюючи їх надмірними «поверхами» структури управління. За таких 

умов неможливо повністю реалізувати переваги ринкової системи господарювання...». 

Необхідно: 

- дати аналітичну оцінку діючої організаційної структури управління виробничим 

об’ єднанням та його підприємствами; 

- визначити коло техніко-економічних показників, необхідних для обґрунтування 

ефективної організаційної структури управління виробничим об’єднанням та 

окремими його підрозділами, максимально адаптованої до ринкових умов 

господарювання; 

- підготувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури 

управління виробничим об’єднанням. 

Задачі 1 

Задача. У результаті впровадження заходів із наукової організації праці (НОП) собівартість 

одиниці продукції знизилась з 170 до 140 грн., обсяг виготовленої продукції - 3,2 тис. шт. 

Поточні витрати на здійснення заходів в розрахунку на рік склали 19,87 тис. грн. Визначити 

економічний ефект заходів із НОП. 

Задача 2 На дільниці працює 65 робітників. Виробіток на одного робітника згідно з планом 

складає 73,58 тис. грн. на рік, питома вага умовно- постійних витрат у вартості продукції - 

31,2 %. Після здійснення заходів із НОП трудомісткість продукції знижено на 9,5 %, а 

поточні витрати на здійснення заходів складають 235 тис. грн. Визначте економічну 

ефективність заходів. 

Задачі 3 

Задача. У базовому році в зв’язку з впровадженням поточної лінії, трудомісткість 

виготовлення виробів зменшилась з 3,12 до 2,76 нормо-год. Обсяг виробництва складає 78,5 



тис. шт. Норми виробітку виконуються на 109,55 %. Тривалість робочої зміни - 8 год. Режим 

роботи - однозмінний. Коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу - 0,897. 

Втрати на регламентовані простої - 4 %. Визначити економію робочої сили. 

Задача 4. Втрати робочого часу через плинність на одного робітника на підприємстві склали 

- 7 днів Плановий виробіток на людино-день становить - 350 тис. грн, плинність - 105 осіб. 

Розрахувати економію робочого часу і можливий додатковий випуск продукції в результаті 

усунення плинності по підприємству. 

Задача 5 

Цех з виробу вікон планує замінити діюче обладнання, яке має можливість продати за 1000 

гвн., на нове, вартістю 3000 грн. Реалізація даного проекту приведе до підвищення обсягів 

реалізації на 2000 грн. протягом 4-х років при відповідному підвищенні витрат на 800 грн. 

щорічно. Крім того, планується підвищення витрат на 10% у рік протягом життєвого циклу 

проекту. Визначити потоки від проекту при реальній ставці доходу 10% та очікуваному рівні 

інфляції 7% за рік. Розрахунки зробити з урахуванням податків. 

Задача 6 

Оцінити проект освоєння нової технологічної лінії вдосконалення виробництва в 

будівельному підприємстві. Первинні інвестиції  складають 30000 грн., період життя проекту 

4 роки. Проект передбачає випуск нової продукції в обсязі 3 тисяч тон за ціною 8 грн./тон.  

Витрати на оплату праці на одиницю продукції становлять 2 грн., а на матеріали – 1,8 грн.; 

вартість капіталу – 12% річних.  

Зробити аналіз чутливості проекту на зміну наступних чинників: 

а) підвищення ставки дисконту на 8% 

б) зниження обсягу продажу на 8% 

в) зниження ціни одиниці продукції на 8% 

г) підвищення витрат на працю на 8% 

д) підвищення витрат на матеріали на 8% 

є) зменшення періоду життя на 8% 

Рішення оформити у вигляді таблиці, за результатами аналізу написати пояснювальну 

записку. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове розв’язання типових 

завдань, виконання тестових завдань, письмове виконання модульної контрольної роботи, 

конспект питань що виносяться на самостійне вивчення. 

Приклади тестових завдань: 

1 До недоліків функціональної структури управління належать: 

1) обмеження ефективності управління спроможністю і якостями керівника; 

2) труднощі в підтримці постійних взаємозв’язків різних служб; 

3) протидія лінійних менеджерів діяльності функціональних спеціалістів; 

4) складність, громіздкість, дублювання функцій, значні витрати на забезпечення 

діяльності апарату управління. 

2. До органів управління акціонерним товариством належать: 

1) збори засновників, спостережна рада, дирекція на чолі з генеральним директором; 

2) загальні збори товариства, спостережна рада, ревізійна комісія, правління; 

3) збори акціонерів, рада директорів, виконавчий комітет; 

4) головна дирекція з функціональними службами, керівництво відділень. 

3. Основні рівні управління в організації - це: 

1) виробничий, кадровий, фінансовий, збутовий; 



2) вищий, середній, нижчий; 

3) центральний, проміжний, периферійний; 

4) централізований, координуючий, організуючий, виконуючий. 

4. Функціональна структура управління ефективна для організацій, 

які: 

1) розробляють і виготовляють складну наукомістку продукцію; 

2) здійснюють свою діяльність у широких міжнародних масштабах, одночасно на 

кількох ринках; 

3) діють у динамічному середовищі, мають широку номенклатуру продукції; 

4) виробляють велику кількість продукції обмеженої номенклатури і діють у 

стабільному середовищі. 

 

Приклади варіантів модульної контрольної роботи: 

Варіант 1 

1. Класифікація організаційних проектів за різними ознаками. 

2. Побудова комплексної графічної моделі системи управління. 

Задача. У базовому році в зв’язку з впровадженням поточної лінії, трудомісткість 

виготовлення виробів зменшилась з 3,12 до 2,76 нормо-год. Обсяг виробництва складає 78,5 

тис. шт. Норми виробітку виконуються на 109,55 %. Тривалість робочої зміни - 8 год. Режим 

роботи - однозмінний. Коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу - 0,897. 

Втрати на регламентовані простої - 4 %. Визначити економію робочої сили. 

Задача. Оцінити фінансову стійкість функціонування підприємства, використовуючи дані, 

наведені в табл. 1 

 

 

 

Варіант 2 

1. Аутсорсинг як сучасний підхід до організаційного проєктування 

2. Модерація як спосіб активації колективного мислення у соціотехнічній системі. 

 

Задача 1. Втрати робочого часу через плинність на одного робітника на підприємстві склали 

- 7 днів Плановий виробіток на людино-день становить - 350 тис. грн, плинність - 105 осіб. 

Розрахувати економію робочого часу і можливий додатковий випуск продукції в результаті 

усунення плинності по підприємству. 

Задача 2. У результаті впровадження заходів із наукової організації праці (НОП) собівартість 

Показники, млн грн Період 

Попередній Звітний 

1. Прибуток 3050 4700 

2. Власний капітал 2300 3300 

3. Оборотні активи 4700 5200 

4. Обсяг реалізованої продукції 11800 14400 

5. Активи 8300 8300 

6. Позиковий довгостроковий капітал 2600 2800 

7. Позиковий короткостроковий капітал 2700 2250 

8. Постійні витрати. 3500 3500 



одиниці продукції знизилась з 180 до 150 грн., обсяг виготовленої продукції - 5,2 тис. шт. 

Поточні витрати на здійснення заходів в розрахунку на рік склали 29,87 тис. грн. Визначити 

економічний ефект заходів із НОП. 

Питання до підсумкового контролю 

1.  Організація як соціотехнічна система  

2. Моделі й різновиди організації.   

3. Основні закони організації. Залежність, закономірність та закон у організації 

діяльності.  

4. Порядку формування логічної бази управлінського та виробничого процесу.  Розвиток 

організації.  

5. Життєвий цикл організації. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства.  

6. Організаційні протиріччя. Організаційні зміни. 

7.  Сутність та основні завдання організаційного проектування у сучасних умовах 

функціонування суб’єктів господарювання 

8.  Предмет, об’єкт і методи організаційного проектування. Методи та етапи 

організаційного проектування.  

9. Формування підрозділів організаційної структури 

10. Централізація і децентралізація організаційної структури 

11. Методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів і систем 

12. Віртуалізація бізнес-систем 

13. Практичні аспекти формування горизонтальних структур управління. 

14.  Кластерні форми організації діяльності суб’єктів господарювання.  

15. Зміст концепції якості в управління діяльністю організації. 

16.  Загальна характеристика процесу впровадження концепції якості в управління.  

17. Сутність та значення реінжинірингу для визначення та впровадження організаційних 

змін. Теоретичні засади здійснення реінжинірингу бізнес-процесів.  

18. Переваги та недоліки використання реінжинірингу в організаційному дизайні.  

19. Аутсорисинг як інструмент формування мережевих організаційних структур. 

Методичні засади здійснення аутсорсингу. 

20.  Віртуалізація бізнес-систем як модель організації діяльності суб’єктів 

господарювання.  

21. Специфіка фасилітаційних процедур.  

22. Використання процедур фасалітації в організаційному дизайні. 

23. Побудова структури організації (підприємства, установи) 

24. Формальна організація 

25. Внутрішні складові організації та їхній взаємний зв’язок 

26. Складові організаційної структури проекту 

27. Розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між структурними ланками 

організації  

28. Основні поняття розподілу функцій між структурними підрозділами організації 

29. Види організаційних повноважень 

30. Ефективна організація розподілу повноважень 

31. Посадові інструкції як засіб делегування повноважень 

32. Перешкоди для ефективного делегування повноважень 

33. Утворення тимчасових структур в організації 

34. Основні форми організації проектів 

35. Особливості проектів в функціональній і матричній організації 

36. Проблеми адаптації організаційних структур 

37. Місце організаційної діагностики у проектуванні організаційних систем суб’єктів 

господарської діяльності.  

38. Напрями здійснення організаційної діагностики. Сутність й завдання організаційної 

діагностики.  

39. Загальна та локальна організаційна діагностика. Поняття «організаційна проблема».  



40. Етапи організаційної діагностики.  

41. Підготовка до проведення діагностики. Формування сукупності оціночних 

показників.  

42. Експертиза оціночних показників.  

43. Підготовка й представлення звіту про стан організації в системі.  

44. Етапи процесу впровадження діагностичної системи на підприємстві.  

45. Організаційна самодіагностика. Специфіка організаційної самодіагностики.  

46. Основні методи проведення самодіагностики.  

47. Система показників організаційної діагностики.   

48. Загальні показники організаційного рівня суб’єкта господарської діяльності.  

49. Аналітичні показники рівня організації виробництва.  

50. Показники для аналізу рівня організації праці.  

51. Показники рівня організації управління. 

52.  Вплив техніко-технологічного рівня підприємства на його загальний рівень 

організації.  

53. Виявлення управлінських помилок. Аналіз організаційних патологій.  

54. Діагностика конфліктів.  

55.  Методи профілактики виникнення конфліктів.  

56. Методи управління  конфліктом.  

57. Показники організації праці на підприємстві. Показники рівня організації управління 

підприємством.  

58. Показники технічного рівня техніко-технологічної бази підприємства.  

59. Показники визначення загального техніко- технологічного рівня підприємства.  

60. Особливості стимулювання робітників збуту і управлінців 

61. Правові режими ефективної діяльності персоналу 

62. Критерії ефективної діяльності організації 

63. Поняття про ефективність діяльності організації 

64. Види організаційної ефективності 

65. Критерії ефективності діяльності організації 

66. Чинники зростання ефективності діяльності організації 

67. Оцінка ефективності 

68. Підходи до оцінки ефективності діяльності організації 

69. Показники економічної ефективності діяльності організації 

70. Оцінка соціальної та екологічної ефективності організації 

71. Оцінка ефективності інноваційних проектів 

72. Оцінка ефективності управління організацією 

73. Сучасні інформаційні технології та інновації в організаціях 

74. Інноваційні можливості сучасних інформаційних технологій 

75. Методи сприяння назрілим інноваційним процесам 

76. Інструменти сучасного офісу 

77. Організація офісу проекту 

78. Структура інформаційного фонду організації 

79. Загальні положення та принципи формування організаційного проекту виробництва  

80. Соціотехнічне проектування. 

81.  Проекти організації виробничих процесів у виробничих підрозділах  

82. Проєктування організації спеціалізованих виробництв  

83. Етапи діагностики організації системи  

84.  Процес проектування організаційної форми управління підприємствами малого 

бізнесу  

85.  Концепція створення багатопрофільних підприємств   

86.  Методологічні підходи до формування економічної стратегії багатопрофільних 

підприємств  

87.  Сутність і еволюція мережевих організацій  

88.  Характер зв'язків у мережевій організації   



89.  Етапи впровадження організаційних проектів  

90.  Процеси впровадження організаційних проектів  

91.  Сутність ефективності організаційного проекту  

92.  Основні параметри для оцінки ефективності проекту   

93.  Методи оцінки ефективності оргпроєкту  

94. Проекти організації виробничих процесів у виробничих підрозділах  

95. Проєктування організації спеціалізованих виробництв  

96. Проєктування організації високоавтоматизованих виробничих систем  

97. Проєктування системи документаційного забезпечення управління  

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів: 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосу-ванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

перед-бачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна 

та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 



0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи з 

обов’язковим позначенням виду роботи та дати проведення. У кожній клітинці академічного 

журналу зазначається лише одна оцінка, позначки «+» та «–» не допускаються. У разі 

пропуску заняття здобувачем у графах контролю викладачі роблять позначку 
н
/. 

Здобувач вищої освіти, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю та виконати індивідуальне завдання 

й самостійну роботу, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання, але до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не використав надане йому 

право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів.  

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу з відповідним ваговим коефіцієнтом. Підрахунки 

середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після коми. Кількість балів 

за поточний контроль округлюють до цілих. 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою: 

- від «0» до «10» – для дисциплін, викладання яких завершується екзаменом; 

Максимальна кількість балів за 1 теоретичне питання складає 2 бали, за розв’язання 1 

задачі — 3 бали. Максимальна кількість балів виставляється у разі повної обґрунтованої 

відповіді на теоретичне питання та правильного розв’язання задачі з наданням ґрунтовного 

висновку та/або аналітичної оцінки отриманих результатів. 

 Оцінка «0» виставляється у разі якщо студент не володіє теоретичними матеріалом та 

невозові відповісти на питання контрольної роботи і розв’язати задачу.  

1 бал за теоретичне питання  та 2  бали за розв’язання задачі студент отримує у разі, 

якщо він відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. 

Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускає 

істотні неточності та помилки.  

1,5 бали за теоретичне питання та 2,5 бали за розв’язання задачі  студент отримує у 

разі, якщо відповідь достатньо повно висвітлює володіння навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

Мінімальна кількість балів за модульну контрольну роботу повинна становити не менше 6 

балів. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Семестрові екзамени в усній проводять за білетами, складеними екзаменаторами 

навчальних дисциплін та затвердженими не пізніше, ніж за місяць до початку іспиту на 

засіданні кафедри та підписаними завідувачем кафедри й екзаменатором. Семестровий 

екзамен в усній формі приймається двома особами: викладачем, який читав дисципліну і є 

екзаменатором, та викладачем, який не проводив у групі академічні заняття з цієї 

дисципліни. Екзаменаційний білет містить два теоретичних питання і одну задачу. 

Результат усного і письмового екзаменаційного контролю визначається як середнє 

арифметичне оцінок (середньозважений бал) студента, що він отримав за кожне з питань 

екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений 

показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілого. За умови тестової 



форми контролю кількість балів, що відповідає відсотку правильних відповідей студента, 

має бути помножена на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлена до цілого. 

Якщо здобувач вищої освіти отримав недостатньо балів за певний вид контролю, 

зокрема за поточний (менше 20 балів), за проміжний (менше 6 балів), то він не 

допускається до складання семестрового іспиту, а у відомості обліку успішності 

виставляється оцінка «незадовільно». 

 Студенти, котрі не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, 

що одержали незадовільну оцінку. У випадку відсутності здобувача вищої освіти на екзамені 

з поважної причини, підтвердженої документально, деканат складає додатковий графік для 

підсумкового контролю. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного,  проміжного та підсумкового 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-

zi-zminamy.pdf  

 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться 

у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом.0,4 

10 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

50 балів 

(підсумковий  

контроль) 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний 

контроль) 

6 балів (проміжний 

контроль) 

26 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук проектор. Мультимедійна дошка 
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