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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки  

Навчальна дисципліна ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 3 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – освоєння 

методологічних основ формування ефективної 

організації, використовуючи сучасні прогресивні 

підходи до організаційного проектування, методи 

та засоби інформаційного моделювання 

управлінських процесів та систем, інструменти 

сучасного офісу. 

Завданнями курсу  є: 

 формування у студентів уявлення про 

ефективну організацію; 

 вивчення та характеристика  факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища; 

 освоєння сучасними технологіями їх 

аналізу; 

 набуття вмінь, виходячи з установчих 

документів та з використанням типових 

управлінських технологій здійснювати розподіл 

повноважень та відповідальності між 

структурними ланками (підрозділами) 

організації; 

 набуття досвіду створення організації на 

основі вивчення технологій організаційного 

проектування; 

 оволодіння методиками інформаційного 

моделювання управлінських процесів та систем. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 



досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу . 

СК1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів;  

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, 

місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти 

і реалізовувати відповідні стратегії та плани;  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію;  

СК10. Здатність до управління організацією та її 

розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 3. Проектувати ефективні системи управління 

організаціями;  

Р 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї; 

Р 5. Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах;  

Р 13.  Вміти  планувати і  здійснювати  

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 
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незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Предмет, методологія, завдання та розвиток теорії організації 

Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань. 

Еволюція теорії організації. 

Основоположні ідеї теорії організації. 

 

Тема 2. Організація як система 

Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система. 

Життєвий цикл організації. 

Соціальна організація. 

Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації. 

 

Тема 3. Організаційна діяльність 

Сутність та особливості організаційно-правових форм господарювання.  

Порядок створення нового підприємства.  

Установчі документи підприємства. 

Особливості сучасного бізнесу: сутність, цілі, відмінності, переваги. 

 

Тема 4. Організаційне проектування 

Сутність організаційного проектування. 

Універсальні погляди на проект організації. 

Етапи організаційного проектування. 

Методи проектування організаційних структур. 

 

Тема 5. Основи теорії організації 

Сутність і зміст функції організації. 

Класична теорія організації. 

Поведінковий підхід в теорії організації. 

Ситуаційний підхід в теорії організації. 

 

Тема 6. Проектування організаційних структур управління 

Проектування робіт в організації. 

Департаменталізація. 

Делегування повноважень. 

Механізми координації. 

Типи організаційних структур управління/ 

 

Тема 7. Розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між структурними ланками 

Формування документів, що визначають повноваження структурних підрозділів організації.  

Складання положення про структурний підрозділ організації.  

Посадові повноваження. 

Посадові обов’язки та відповідальність працівників. 

 

Тема 8.  Організація взаємодії персоналу і побудова структури організації  

Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети організації.  

Етапи розробки організаційної структури.   

Корпоративна культура організації. 



 

Тема 9. Методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та систем в 

організації 

Інформаційна модель організації як схема потоків інформації.  

Застосування стандартів IDEF0 та IDEF1 як інструменту побудови наочної моделі структури 

підприємства. 

Автоматизація проектування економічних інформаційних систем. CASE – технології. 

Класифікація програмних продуктів для офісів. 

 

Тема 10. Технології управління організацією 

Інформаційний менеджмент організації. 

Управління інформаційними потоками організації. 

Моделі управління організацією. 

Сучасні технології управління організацією. 

 

Тема 11. Критерії ефективності діяльності організації 

Управлінський контроль та види контролю. 

Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку та корпоративної етики. 

Організаційна ефективність. Ефективність виробництва. 

Критерії результативності діяльності організації: дієвість, якість, продуктивність, 

прибутковість праці. 

 

Тема 12. Організаційне проектування як система знань 

Теоретична база організаційного проектування. Сутність поняття 

організаційне проектування». Потреба в організаційній діяльності. Вивчення 

термінологічного підґрунтя організаційного проектування. 

Основні завдання організаційного проектування. Характеристика 

поділу праці й спеціалізації, кооперація праці, визначенні масштабів 

керованості й контролю, розподілу повноважень та відповідальності, 

українська школа проектування організації. 

Комплексне організаційне проектування. Формування раціональної  

організації в підприємницькій структурі, сукупності підсистем та елементів, з 

яких складається сучасне виробниче підприємство, характеристика розділів 

типового проекту організації виробництва, важливі вихідні складові 

комплексного організаційного проекту, аспекти комплексності розроблення 

проектних рішень, наповнення комплекту документації з організаційного 

проектування виробничого цеху, супутня документація, необхідна для 

проекту організації виробництва, праці та управління виробничого підрозділу 

(цеху, дільниці), характеристика розділів Положення з впровадження 

комплексного організаційного проекту цеху, характеристика засобів 

документування (фіксації інформації) організації діяльності підприємства. 

 

Тема 13. Діагностування організаційних параметрів підприємства 

Організаційна діагностика підприємницьких структур. Характеристика 

поняття «діагностика», мета діагностики підприємницьких структур, 

напрями здійснення організаційної діагностики. 

Діагностичні системи. Їх характеристика, напрями побудови структури 

діагностичних показників, різниця між загальними та локальними 

діагностичними системами, інформаційне забезпечення організаційної 

діагностики. 

Етапи організаційної діагностики. Підготовка до проведення 

діагностики, формування сукупності оцінних показників, вибір джерел і 



носіїв інформації про стан системи, кількісне оцінювання рівня організації в 

системі, експертиза оцінних показників, підготовка й подання звіту про стан 

організації в системі. 

Конфлікти у виробничій діяльності. Діагностика конфліктів. 

Класифікація конфліктів, характеристика стадій конфліктів та дії керівництва 

щодо їх усунення. 

Система показників організаційної діагностики. Напрями здійснення 

діагностики, обчислення комплексного показника організаційного рівня 

підприємства; основні показники, що характеризують організацію 

виробництва, показники, що характеризують організацію праці; показники, 

що характеризують організацію управління підприємством; показники, що 

характеризують рівень організації діяльності підприємства. 

 

Тема 14. Проектування продукту та вибір технологічного процесу у 

виробничій сфері 

Проектування продукту та еволюція основних підходів до управління 

розробками. Розгортання функції якості. Функціонально-вартісний аналіз. 

Конструкторський аналіз процесу зборки. 

Проектування технологічних процесів. Вибір технологічного процесу. 

Структура виробничого потоку. Продуктово-процесна матриця.  

Альтернативний вибір процесів і устаткування. Проектування виробничого 

потоку. Аналіз процесу. Проектування та виробництво глобального 

продукту. Обґрунтування вибору технологічного процесу. 

Глобальні спільні підприємства. Критерії досконалості процесу 

створення продукту. 

 

Тема 15. Організаційне проектування виробничої потужності підприємства 

Поняття потужності виробничої системи. Тимчасові обрії планування 

завантаження потужностей. Керування виробничими потужностями на 

підприємствах. Концепції планування потужностей. Ефект масштабу 

виробництва. Крива росту продуктивності. Відмінності великих і малих 

підприємств. Ефект економії, обумовлений ростом продуктивності і 

масштабу виробництва. 

Стратегічне планування потужностей. Фокусування потужностей. 

Гнучкість виробничих потужностей. Планування завантаження потужностей: 

збереження збалансованості системи, частота відновлення виробничих 

потужностей. Зовнішні джерела збільшення виробничих потужностей. 

Визначення потреби у виробничій потужності. Використання дерева рішень 

для оцінки альтернативних варіантів зміни потужності. Планування 

пропускної здатності сервісного підприємства. Використання сервісної 

потужності і якість обслуговування. Фази росту пропускної здатності 

сервісних підприємств: підприємницька фаза, організаційна фаза, фаза росту, 

фаза зрілості. 

 

Тема 16. Організаційне проектування матеріально-технічного 

постачання 

Сутність матеріально-технічного постачання та його мета. Проблеми 

системи матеріально-технічного постачання вітчизняних підприємств. 

Транзитна і складська форми постачання: їх характеристика, фактори, що 

призводять до втрати прибутків підприємства. 

Загальна характеристика, цілі і завдання системи «точно в термін» 

(«Jast in time»). Логіка застосування системи постачання «Точно в термін». 



Японський підхід до продуктивності. Історія виникнення системи ТТ. 

Вимоги до системи «Точно в термін». Використання системи ТТ в сфері 

обслуговування. Проблеми, з якими стикаються європейські підприємства в 

процесі використання системи ТТ. 

Характеристика способів переміщення предметів праці в системі 

управління матеріальними потоками. Системи управління матеріальними 

потоками в рамках виробничих систем, характеристика та механізм 

функціонування «штовхаючих» систем, характеристика механізму 

функціонування «тягнучих» систем. 

Система «Канбан» (kanban). Застосування системи передачі інформації 

«Канбан» в межах підприємства. Використання картки «канбан» у 

виробництві, її характеристика.  

 

Тема 17. Розміщення устаткування і планування приміщень 

Основні способи розміщення устаткування. Чинники і обмеження 

складання планів розміщення устаткування. Способи розміщення 

устаткування. Розміщення устаткування за технологічним принципом. 

Розміщення виробництва за предметним принципом. Розміщення 

устаткування за принципом групової технології. Розміщення устаткування за 

принципом обслуговування нерухомого об'єкта. Розміщення приміщень 

сервісних підприємств. Планування офісу. 

 

Тема 18. Проекти організації праці персоналу підприємства 

Проектні рішення з організації праці на підприємстві. Види поділу 

праці, суспільна організація праці та організація праці у рамках трудового 

колективу підприємства, сутність та призначення наукової організації праці. 

Проектування організації оплати праці та мотивація персоналу. 

Визначення мотивації, вплив мотивації праці на результати виробничої 

діяльності, сучасна практика використання мотиваційного апарату на 

підприємствах. 

Нормування праці. Мета технічного нормування праці, завдання 

нормування праці, характеристика методів нормування праці. 

Проектування організації робочих місць. Комплектування робочих 

місць, оснащення спеціалізованих робочих місць, санітарні норми, які 

враховуються при раціональній організації робочого місця, технологічне 

планування або перепланування робочого місця, «Карта організації праці на 

робочому місці». 
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