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І. Пояснювальна записка 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального 

процесу. Вона сприяє активізації засвоєння студентами знань, умінь і 

навичок, формує вміння навчатися  та є ефективним засобом опанування 

навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних  навчальних занять.  

Метою самостійної роботи студентів  є сприяння засвоєнню навчальної 

програми навчальної дисципліни “ Організація проектування підприємства” в 

повному обсязі, формування самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність.  

Завданнями  самостійної роботи студентів  є засвоєння комплексу 

знань, умінь і навичок, закріплення тат систематизація отриманих знань, їх 

практичне застосування при виконанні творчих індивідуальних завдань і 

самостійних робіт в процесі засвоєння навчальної дисципліни “ Організація 

проектування підприємства”. 

Зміст самостійної роботи з дисципліни “ Організація проектування 

підприємства” визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями викладача 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни “ 

Організація проектування підприємства”: навчальним посібником, 

навчальною програмою, методичними матеріалами для самостійної роботи 

студентів тощо.  

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Організація 

проектування підприємства” організується з дотриманням низки вимог: 

- обґрунтування необхідності виконання самостійних завдань загалом і 

конкретного завдання зокрема; 

 - надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання 

самостійної роботи; 
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 - надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які 

відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам; 

- підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами у процесі 

виконання самостійної роботи. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та 

звітності, термін виконання та кількість балів, які можна отримати за 

виконання завдань, визначаються викладачем кафедри при розробці робочої 

навчальної програми  дисципліни “ Організація проектування підприємства”. 

Студенти, які починають вивчати дисципліну “Організація 

проектування підприємства”, повинні бути проінформовані викладачем щодо 

організації самостійної роботи, її форм і видів, термінів виконання, форм 

контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань тощо. 

Організація та контроль процесу й змісту самостійної роботи та її 

результатів здійснюється викладачами кафедри.  

Оцінки/бали (за Болонською системою), одержані студентами за 

виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачами і 

доводяться до відома студентів. 
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ІІ. Навчально-тематичний план 

вивчення дисципліни 

“Організація проектування підприємства” 

№№ 

п/п 

Назва розділу та теми 

 І. Теоретичні засади проектування організаційних форм 

управління  

1 Сутність та характеристика організаційних форм управління  

2 Теоретичні аспекти проблем створення організаційних форм 

управління 

3 Концепція та методи проектування організаційних форм 

управління 

 ІІ. Становлення та розвиток сучасного підприємництва в 

Україні 

4 Проблеми становлення малого бізнесу в Україні 

5 Концепція створення багато профільних підприємств та 

методологічні підходи до їх формування 

6 Принципи формування мережевих організацій 

 ІІІ. Організаційні аспекти формування сучасних форм 

управління  

7 Методи проектування організаційних форм управління 

8 Трансформація організаційних форм управління в умовах 

транзитивної економіки 

9 Методичні підходи до оцінки ефективності  організаційних форм 

управління 
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ІІІ. Методичні вказівки до самостійного вивчення кожної теми 
 

М о д у л ь  I .  Теоретичні засади проектування організаційних форм 

управління   

    Тема 1. Сутність та характеристика організаційних форм 
управління 

Концептуальна термінологія. Поняття організаційного проектування в 

менеджменті. Організаційна структура підприємства. Послідовність розробки 

організаційної структури. Типи організаційних форм управління Переваги та 

недоліки традиційних організаційних форм управління. Переваги та недоліки 

адаптивних організаційних форм управління.  

Теми рефератів: 

1. Поняття організаційного проектування в менеджменті.  

2. Організаційна структура підприємства.  

3. Послідовність розробки організаційної структури.  

4. Типи організаційних форм управління  

5. Переваги та недоліки традиційних організаційних форм управління.  

6. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління. 

Контрольні питання: 

1. Поняття організаційної форми управління 

2. Розуміння підприємства як складної багатоцільової системи   

3. Поняття ринкової трансформації 

4. Поняття „виробнича структура”  в системі підприємства 

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

6. Сутність організаційного проектування підприємства в менеджменті. 

7. Визначення поняття „організаційна структура управління” 

8. Елементи організаційної структури управління 

9. Вимоги до створення організаційної структури управління 

10.  Послідовність розробки класичної теорії організації 

11. Типи організаційних форм управління 
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12.  Позитивні аспекти бюрократичної організаційної форми управління  

13.  Недоліки бюрократичної організаційної форми управління 

14. Характеристика лінійної організаційної форми управління 

15. Характеристика функціональної організаційної форми управління  

16. Переваги та недоліки лінійної організаційної форми управління 

17. Переваги та недоліки функціональної організаційної форми управління 

18. Характеристика лінійно-функціональної організаційної форми 

управління 

19. Позитивні та негативні аспекти лінійно-функціональної організаційної 

форми управління 

20. Характеристика дивізіональної організаційної форми управління 

21. Позитивні та негативні аспекти дивізіональної організаційної форми 

управління 

22. Дивізіонально-продуктова організаційна форма управління 

23. Позитивні та негативні аспекти дивізіонально-продуктової 

організаційної форми управління 

24. Характеристика дивізіональної організаційної форми управління, 

орієнтованої на споживача 

25. Характеристика дивізіональної регіональної  організаційної форми 

управління 

26. Позитивні та негативні аспекти дивізіональних регіональних  

організаційної форми управління 

27. Загальна характеристика адаптивних організаційних форм управління 

28. Проектні організаційні форми управління: переваги та недоліки 

29. Матричні організаційні структури: переваги та недоліки 

30.  Конгломератні організаційні форми управління: переваги та недоліки 

Літ ерат ура (1-3, 15, 16, 30) 
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Тема 2. Теоретичні аспекти проблем створення організаційних форм 
управління 

Теоретичні засади створення і розвитку організаційних форм 

управління. Концепція життєвого циклу організації. Фази фундаментальних 

змін організаційних форм управління. Еволюція розвитку організаційних 

форм управління. Концепції класичної теорії організації. Теорія 

бюрократичної організації. Концепція раціональної організації. Концепція 

ефективної організаційної форми управління. Структурна організація (теорія 

Гласієр). Теорія організаційного потенціалу. Модель підприємства в умовах 

стабільних зовнішніх зв’язків. Модель підприємства в умовах динамічного 

оточення. Стратегії зміни організації. Теорія інституцій та інституційних 

змін. Сучасні напрямки теоретичних розробок з проблем організаційних 

форм управління.  

Теми рефератів: 

1. Теоретичні засади створення і розвитку організаційних форм 

управління.  

2. Концепція життєвого циклу організації.  

3. Фази фундаментальних змін організаційних форм управління. 

4. Еволюція розвитку організаційних форм управління.  

5. Концепції класичної теорії організації.  

6. Теорія бюрократичної організації.  

7. Концепція раціональної організації.  

8. Концепція ефективної організаційної форми управління.  

9. Теорія організаційного потенціалу.  

10. Теорія інституцій та інституційних змін.  

11. Сучасні напрямки теоретичних розробок з проблем організаційних 

форм управління.  

Контрольні питання: 

1. Вимоги до організаційної структури управління  
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2. Послідовність розробки організаційної структури управління 

3. Поняття закритої та відкритої стреми управління 

4. Поняття життєвого циклу організації 

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

6. Концепція класичної теорії організації 

7. Поняття організаційної структури управління 

8. Теорія бюрократичної організації 

9. Стратегія бюрократичної організації 

10. Концепція раціональної організації 

11. Складові „ідеальної” організації системи управління 

12. Теорія структурної організації 

13. Теорія організаційного потенціалу 

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

ринком збуту 

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

ринками збуту 

16. Модель підприємства в умовах  динамічного оточення 

17. Теорія інституцій та інституційних змін в умовах ринкової економіки 

18. Реінжиніринг як метод перебудови організації виробництва 

19. Концепція внутрішніх ринків корпорацій 

20. Концепція демократичної корпорації 

21. Проблеми всебічного розвитку людських ресурсів 

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

Тема 3. Концепція та методи проектування організаційних форм 
управління  

Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління. 

Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління. Методи проектування організаційних форм управління. Процес 
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формування організаційної структури.  Коригування організаційних форм 

управління.    

Теми рефератів: 

1. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм 

управління.  

2. Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління.  

3. Методи проектування організаційних форм управління.  

4. Процес формування організаційної структури.   

5. Коригування організаційних форм управління.    

Контрольні питання: 

   1.   Наукові підходи до розвитку методів проектування організаційних  

         форм управління  

    2. Характер впливу зовнішнього середовища на побудову організаційних  

        форм управління  

      3.  Системність підходу до формування організаційних форм управління  

4. Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління  

5. Проектування організаційних форм управління методом аналогії 

6. Проектування організаційних форм управління з використанням 

експертно-аналітичного методу 

7. Проектування організаційних форм управління методом структуризації 

цілей 

8. Проектування організаційних форм управління методом 

організаційного моделювання 

9. Процес формування організаційної структури 

10. Основні напрями коригування існуючих організаційних структур 

Літ ерат ура (13, 14, 20, 22, 24,  30) 
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Модуль ІІ. Ст ановлення т а розвит ок сучасного підприємницт ва в 
Україні 

Тема 4. Проблеми становлення малого бізнесу в Україні 
Стан розвитку малого бізнесу в Україні з початку 90-х років. Державне 

регулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Проблеми 

становлення малого бізнесу в Україні. Сучасний стан розвитку малого 

бізнесу в Україні.  

Теми рефератів: 

1. Методи державного регулювання підприємств малого бізнесу 

2. Сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні 

3. Проблеми становлення підприємств малого бізнесу в Україні 

4. Порядок реєстрації підприємств в Україні 

Контрольні питання: 

1.     Послідовність етапів створення малих підприємств в Україні 

2.     Зміст установчих документів малого підприємства в Україні  

3.      Порядок реєстрації малого підприємства в Україні 

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

Тема 5. Концепція створення багатопрофільних підприємств та 

методологічні підходи до їх формування 

Сутність, зміст та напрями діяльності багатопрофільних підприємств. 

Організаційна структура багатопрофільного підприємства. Концепція 

економічної стратегії об’єктів господарювання. Структура складових 

економічної стратегії багатопрофільних підприємств. Основні принципи 

формування економічної стратегії багатопрофільних підприємств. Методи 

оцінки економічної стратегії багатопрофільних підприємств. Формування 

економічної стратегії вкладень.  

Теми рефератів: 

1. Сутність багатопрофільних підприємств як організаційної форми 

управління 
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2. Організаційна структура багатопрофільних підприємств 

3. Концепція економічної стратегії багатопрофільного підприємства 

4. Основні принципи формування стратегії багатопрофільного 

підприємства 

5. Методологічні підходи до формування економічної стратегії 

багатопрофільних підприємств 

Контрольні питання: 

1       Сутність і зміст багатопрофільного підприємства 

1. Орієнтовна структура багатопрофільного підприємства 

2. Організаційна структура багатопрофільного підприємства 

3. Концепція економічної стратегії об’єктів господарювання 

4. Структура складових економічної стратегії багатопрофільного 

підприємства 

5. Принципи формування економічної стратегії багатопрофільних 

підприємств 

6. Визначення параметрів економічної стратегії багатопрофільного 

підприємства 

7. Показники діяльності багатопрофільного підприємства 

Літ ерат ура (12, 30) 

Тема 6. Принципи формування мережевих організацій 

Сутність і еволюція мережевих організацій. Модель мережевої організації. 

Основні характеристики мережевих організацій. Характер зв’язків у 

мережевій організації.  

Теми рефератів: 

1. Сутність і еволюція мережевих організацій 

2. Основні характеристики мережевих організацій. 

3.   Характер зв’язків у мережевій організації.  

Контрольні питання: 

1. Поняття, сутність і еволюція мережевих організацій 
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2. Характеристика стабільної мережевої організації 

3. Характеристика динамічної мережевої організації 

4. Характеристика внутрішньої мережевої організації 

5. Характер зв’язків у  мережевій організації 

Літ ерат ура (1 - 3, 7, 9, 16) 

Модуль ІІІ. Організаційні аспект и формування сучасних форм 
управління 

Тема 7. Мет оди проект ування організаційних форм управління 

Процес проектування організаційної форми управління.  Перед проектна 

підготовка створення/трансформації організаційної форми управління. 

Розробка організаційного робочого проекту. Робоча документація 

створення/трансформації організаційної форми управління. Реалізація 

проекту створення/трансформації організаційної форми управління.  

Теми рефератів: 

1. Процес проектування організаційної форми управління.  

2. Передпроектна підготовка створення/трансформації організаційної 

форми управління.  

3. Розробка організаційного робочого проекту.  

4. Робоча документація створення/трансформації організаційної форми 

управління. 

Контрольні питання: 

1.  Послідовність проектування організаційної форми управління 

2. Документи для перед проектної підготовки створення/трансформації 

організаційної форми управління 

3. Інформаційні джерела для підготовки завдань для проектування 

організаційної форми управління 

4. Документи організаційного загального проекту 

створення/трансформації організаційної форми управління 

5. Склад документів організаційного робочого проекту 
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створення/трансформації організаційної форми управління 

6. Склад документів для впровадження проекту створення/трансформації 

організаційної форми управління 

Літ ерат ура (2, 4, 20, 22, 30) 

 

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

Основні тенденції, проблеми та напрямки змін організаційних форм 

управління. Особливості створення нових організаційних форм управління в 

умовах переходу до сучасних економічних форм управління. Досвід 

створення/функціонування організаційних форм управління в умовах 

переходу до ринкової економіки. Концепція трансформації організаційних 

форм управління.  

Теми рефератів: 

1. Реалізація проекту створення/трансформації організаційної форми 

управління. 

2. Основні тенденції, проблеми та напрямки змін організаційних форм 

управління.  

3. Особливості створення нових організаційних форм управління в 

умовах переходу до сучасних економічних форм управління.  

4. Концепція трансформації організаційних форм управління.  

Контрольні питання: 

1. Особливості створення нових організаційних форм управління в 

умовах переходу до економічних методів управління в Україні 

2.  Об’єктивні умови децентралізації системи управління 

3. Переваги та недоліки корпоративної системи управління 

4. Переваги та недоліки  централізованої системи управління 

5. Основні напрями оцінки функціонування організаційної структури 

управління 
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Літ ерат ура (29, 30) 

Тема 9. Методичні підходи до оцінки ефективності  організаційних 
форм управління 

Підходи до оцінки ефективності організаційних форм управління. 

Критерії ефективності системи управління. Показники оцінки ефективності 

організаційної форми управління. Забезпечення структурно-ієрархічної 

відповідності показників систем і цілей організації. 

Теми рефератів: 

1. Підходи до оцінки ефективності організаційних форм управління. 

2. Показники оцінки ефективності організаційної форми управління. 

Контрольні питання: 

    1.     Підходи до визначення ефективності організаційних форм управління 

2. Кількісні та якісні показники ефективності організаційної форми 

управління 

Літ ерат ура (15,  16, 18, 20, 30) 

IV. Самостійні  навчальні завдання  
Завдання 1 

Розробіть схему дивізіональної продуктової організаційної форми 

управління підприємства, яке виробляє: 

а) електроінструменти;  

б) побутові прилади (пилососи, праски тощо) 

в) котли для обігріву приміщень 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

1. А.Д. Чернявський. „Організаційне проектування”: Навчальний 

посібник  . – К.: МАУП, 2005, розд. 1. 

2. Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Современный менеджмент (в 

схемах): Опорный конспект лекций. – К.: МАУП, 2003, тема 2. 
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Завдання 2 

Розробіть схему дивізіональної організаційної форми управління 

підприємства, орієнтованої  на споживача. Підприємство виробляє 

електроінструменти, побутові прилади (пилососи, праски тощо), 

електрообладнання для обігріву приміщень. Споживачі розподіляються за  

такими групами: 

а) особи в працездатному віці; 

б) пенсіонери; 

в) торговельні  підприємства; 

г) підприємства малого бізнесу (окрім торгівельних)  

 Мет одичні вказівки:  
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

1.А.Д. Чернявський. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  

. – К.: МАУП, 2005, розд. 1. 

2.Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Современный менеджмент (в 

схемах): Опорный конспект лекций. – К.: МАУП, 2003, тема 2. 

Завдання 3 

Розробіть схему дивізіональної регіональної організаційної форми 

управління підприємства, яке виробляє та постачає кондитерські вироби в 

наступних регіонах: 

а) на внутрішньому ринку; 

б) на ринках пострадянських держав; 

в) в країнах Східної Європи. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

1. Чернявський. А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний 

посібник  . – К.: МАУП, 2005, розд. 1. 

2.Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Современный менеджмент (в 

схемах): Опорный конспект лекций. – К.: МАУП, 2003, тема 2. 
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Завдання 4 

Дирекція великої бюрократичної організації, яка стабільно працює 

протягом кількох десятків років, має чимало різноманітних обов’язків. 

Фірма виготовляє електроінструменти,  побутові прилади (пилососи, 

праски тощо), котли для обігріву приміщень. Фірма одержала державне 

замовлення на виготовлення великої партії вітроустановок з терміном 

виконання 2 роки.  

Розробіть схему проектної організаційної форми управління у складі 

підприємства, яке має виробляти новітнє обладнання. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

1.Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  

. –  К.: МАУП, 2005, розд. 1. 

2.Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Современный менеджмент (в 

схемах): Опорный конспект лекций. – К.: МАУП, 2003, тема 2. 

Завдання 5 

Дирекція великої бюрократичної організації, яка стабільно працює 

протягом кількох десятків років, має чимало різноманітних обов’язків. 

Фірма виготовляє електроінструменти,  побутові прилади (пилососи, 

праски тощо), котли для обігріву приміщень. Фірма одержала державне 

замовлення на виготовлення великої партії вітроустановок з терміном 

виконання 2 роки. Дирекція підприємства  в процесі виконання 

державного замовлення дійшла висновку про необхідність розширення 

підприємства в зв’язку зі складністю роботи функціональних підрозділів 

та керівників проектів.  

Розробіть схему матричної організаційної форми управління у складі 

підприємства, яке має виробляти вітроустановки різної потужності для 

регіонів з різними кліматичними умовами (Карпати, Крим, степова 

частина України). 
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Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

1.Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  

. –  К.: МАУП, 2005, розд. 1. 

2.Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Современный менеджмент (в 

схемах): Опорный конспект лекций. – К.: МАУП, 2003, тема 2. 

Завдання 6 

На внутрішньому ринку України існує енергетичне підприємство з 

лінійно-функціональною організаційною формою управління. 

Підприємство продукує електричну енергію з використанням природного 

газу. На підприємстві відбуваються невдалі спроби застосування будь-

яких методів існуючих витрат, підвищення продуктивності, залучення 

нових фінансових ресурсів. Дирекція підприємства дійшла висновку, що 

причина незадовільної діяльності підприємства полягає в певних 

недоліках організаційної структури управління.  

Запропонуйте новітню  схему організаційної форми управління у 

складі підприємства, яке має постачати споживачам електроенергію з 

використанням альтернативних енергоносіїв. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 3. 

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

Завдання 7 

На внутрішньому ринку України існує енергетичне підприємство з 

лінійно-функціональною організаційною формою управління. Очолює 

підприємство лінійний керівник високої кваліфікації. У складі 

підприємства є бухгалтерія та технічний відділ. Підприємство продукує 

електричну енергію з використанням природного газу, вітрових установок 
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та термальних вод. Керівник підприємства має фахову підготовку у сфері 

продукування електроенергії на базі використання природного газу.  На 

підприємстві спостерігається виснажуюче перевантаження керівника. . 

Директор підприємства дійшов висновку, що причина перевантаження 

полягає в певних недоліках організаційної структури управління.  

Запропонуйте новітню  схему організаційної форми управління у 

складі підприємства, яке має постачати споживачам електроенергію з 

використанням альтернативних енергоносіїв. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  

 .   –  К.: МАУП, 2005, розд. 3. 

Завдання 8 

           На внутрішньому ринку України існує енергетичне підприємство з  

лінійно-функціональною організаційною формою управління. 

Підприємство продукує електричну енергію з використанням 

природного газу. На підприємстві відбуваються невдалі спроби 

застосування будь-яких методів скорочення існуючих витрат, 

підвищення продуктивності, залучення нових фінансових ресурсів. 

Дирекція підприємства дійшла висновку, що перспективний розвиток 

підприємства потребує розробки нового стратегічного завдання та 

зміни організаційної форми управління.  

Запропонуйте: 

1) нові стратегічні завдання подальшого розвитку підприємства; 

2)  новітню  схему організаційної форми управління у складі 

підприємства, яке має постачати споживачам електроенергію з 

використанням альтернативних енергоносіїв. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 
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Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 3. 

Завдання 9 

На внутрішньому ринку України існує будівельне підприємство з 

лінійно-функціональною організаційною формою управління. Крім 

будівництва об’єктів і споруд підприємство продукує залізобетонні та 

металеві вироби та реалізує їх на внутрішньому ринку.  Крім того, 

підприємство виробляє оздоблювальні матеріали для широкого  кола 

споживачів, а також надає транспортні послуги, здійснює розвантаження 

та зберігання паливно-мастильних матеріалів для юридичних осіб.   На 

підприємстві відбуваються невдалі спроби застосування інших 

традиційних організаційних форм управління, підвищення 

продуктивності, залучення нових фінансових ресурсів. Дирекція 

підприємства дійшла висновку, що причина незадовільної діяльності 

підприємства полягає в певних недоліках організаційної структури 

управління.  

Запропонуйте новітню  структуру багатопрофільного підприємства. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 5. 

Завдання 10 

На внутрішньому ринку України існує будівельне підприємство з 

лінійно-функціональною організаційною формою управління. Окрім 

будівництва об’єктів і споруд підприємство продукує залізобетонні та 

металеві вироби та реалізує їх на внутрішньому ринку.  Крім того, 

підприємство виробляє оздоблювальні матеріали для широкого  кола 

споживачів, а також надає транспортні послуги, здійснює розвантаження 

та зберігання паливно-мастильних матеріалів для юридичних осіб.   На 
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підприємстві відбуваються невдалі спроби застосування інших 

традиційних організаційних форм управління, підвищення 

продуктивності, залучення нових фінансових ресурсів. Дирекція 

підприємства дійшла висновку, що причина незадовільної діяльності 

підприємства полягає в певних недоліках організаційної структури 

управління.  

Розробіть складові економічної стратегії багатопрофільного 

підприємства. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 5.  

Завдання 11 

Ви приймаєте участь у розробці організаційного робочого проекту для 

знов створюваного підприємства. Керівник проекту  доручає вам розробити 

функціональні обов’язки генерального директора підприємства, директора з 

виробництва і  директора з фінансів. Виконайте завдання керівника проекту. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 7.  

Завдання 12 

Ви приймаєте участь у розробці організаційного робочого проекту для 

знов створюваного підприємства. Керівник проекту  доручає вам описати  

функції головного бухгалтера і начальника фінансового відділу, а також 

розробити розподіл функцій між ними. Виконайте завдання керівника 

проекту. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 



 22 

 Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 7.  

Завдання 13 

Ви приймаєте участь у розробці організаційного робочого проекту для 

знов створюваного підприємства. Керівник проекту  доручає вам зробити 

положення про плановий і виробничий відділи підприємства. Виконайте 

завдання керівника проекту. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

  Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник   

–  К.: МАУП, 2005, розд. 7.  

Завдання 14 

Ви приймаєте участь у розробці організаційного робочого проекту для 

знов створюваного підприємства. Керівник проекту  доручає вам описати  

функції  начальника відділу маркетингу, а також положення про відділ 

маркетингу. Виконайте завдання керівника проекту. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 7.  

Завдання 15 

Ви приймаєте участь у розробці організаційного робочого проекту для 

знов створюваного підприємства. Керівник проекту  доручає вам описати  

функції начальника технічного відділу, а також розробити положення про 

технічний відділ. Виконайте завдання керівника проекту. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 7.  
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Завдання 16 

Ви приймаєте участь у розробці організаційного робочого проекту для 

знов створюваного підприємства. Керівник проекту  доручає вам розробити 

посадові інструкції начальника, заступника начальника і менеджера 

технічного відділу, а також розробити розподіл функцій між ними. 

Виконайте завдання керівника проекту. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 7.  

Літ ерат ура (2, 4, 20, 22, 30) 

Завдання 17 

Ви керівник організаційного робочого проекту для знов створюваного 

підприємства. Під вашим керівництвом працює декілька фахівців, які 

розробляють документацію для цього проекту. Вам  доручено розробити 

положення про стимулювання впровадження організаційного проекту. 

Виконайте завдання. 

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 7.  

Завдання 18 

Ви керівник великого акціонерного товариства, до складу якого входять 

п’ять виробничих підприємств, науково-дослідний відділ, мережа 

дистриб’юторів (1-2 в кожній області), автотранспортне підприємство, яке 

централізовано забезпечує діяльність дистриб’юторів. В зв’язку з великою 

кількістю різнохарактерних підрозділів топ-менеджери підприємства 

перевантажені оперативним управлінням. Водночас між  працівниками 

різних підрозділів постійно виникають конфлікти, пов’язані з різними цілями 
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та показниками діяльності.  З метою подолання вказаних негативних явищ 

керівництво підприємства вирішило трансформувати організаційну систему 

управління.  

Розробіть проект статуту дочірнього підприємства, основним напрямом 

діяльності якого стануть автотранспортні перевезення в інтересах 

материнського підприємства.  

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 8.  

Завдання 19 

Ви керівник великого акціонерного товариства, до складу якого входять 

п’ять виробничих підприємств, науково-дослідний відділ, мережа 

дистриб’юторів (1-2 в кожній області), автотранспортне підприємство, яке 

централізовано забезпечує діяльність дистриб’юторів. В зв’язку з великою 

кількістю різнохарактерних підрозділів топ-менеджери підприємства 

перевантажені оперативним управлінням. Водночас між  працівниками 

різних підрозділів постійно виникають конфлікти, пов’язані з різними цілями 

та показниками діяльності.  З метою подолання вказаних негативних явищ 

керівництво підприємства вирішило трансформувати організаційну систему 

управління.  

Розробіть проект статут дочірнього підприємства, основним напрямом 

діяльності якого стануть науково-дослідні роботи в інтересах материнського 

підприємства.  

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 8.  
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Завдання 20 

Ви керівник великого акціонерного товариства, до складу якого входять 

п’ять виробничих підприємств, науково-дослідний відділ, мережа 

дистриб’юторів (1-2 в кожній області), автотранспортне підприємство, яке 

централізовано забезпечує діяльність дистриб’юторів. В зв’язку з великою 

кількістю різнохарактерних підрозділів топ-менеджери підприємства 

перевантажені оперативним управлінням. Водночас між  працівниками 

різних підрозділів постійно виникають конфлікти, пов’язані з різними цілями 

та показниками діяльності.  З метою подолання вказаних негативних явищ 

керівництво підприємства вирішило трансформувати організаційну систему 

управління. Розробіть проект  положення про госпрозрахункові регіональні 

відділи з дистрибуції продукції даного  підприємства.  

Мет одичні вказівки: 
Для виконання завдання використайте наступну літературу: 

Чернявський А.Д. „Організаційне проектування”: Навчальний посібник  . 

–  К.: МАУП, 2005, розд. 8, 9.  

V. Питання для самоконтролю  

1. Поняття організаційної форми управління 

2. Розуміння підприємства як складної багатоцільової системи   

3. Поняття ринкової трансформації 

4. Поняття „виробнича структура”  в системі підприємства 

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

6. Сутність організаційного проектування підприємства в менеджменті. 

7. Визначення поняття „організаційна структура управління” 

8. Елементи організаційної структури управління 

9. Вимоги до створення організаційної структури управління 

10.  Послідовність розробки класичної теорії організації 

11. Типи організаційних форм управління 

12.  Позитивні аспекти бюрократичної організаційної форми управління  
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13.  Недоліки бюрократичної організаційної форми управління 

14. Характеристика лінійної організаційної форми управління 

15. Характеристика функціональної організаційної форми управління  

16. Переваги та недоліки лінійної організаційної форми управління 

17. Переваги та недоліки функціональної організаційної форми управління 

18. Характеристика лінійно-функціональної організаційної форми 

управління 

19. Позитивні та негативні аспекти лінійно-функціональної організаційної 

форми управління 

20. Характеристика дивізіональної організаційної форми управління 

21. Позитивні та негативні аспекти дивізіональної організаційної форми 

управління 

22. Дивізіонально-продуктова організаційна форма управління 

23. Позитивні та негативні аспекти дивізіонально-продуктової 

організаційної форми управління 

24. Характеристика дивізіональної організаційної форми управління, 

орієнтованої на споживача 

25. Характеристика дивізіональної регіональної  організаційної форми 

управління 

26. Позитивні та негативні аспекти дивізіональних регіональних  

організаційної форми управління 

27. Загальна характеристика адаптивних організаційних форм управління 

28. Проектні організаційні форми управління: переваги та недоліки 

29. Матричні організаційні структури: переваги та недоліки 

30.  Конгломератні організаційні форми управління: переваги та недоліки 

31. Вимоги до організаційної структури управління  

32. Послідовність розробки організаційної структури управління 

33. Поняття закритої та відкритої стреми управління 

34. Поняття життєвого циклу організації 
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35. Фази фундаментальних змін організаційних форм  управління в ХХ ст. 

36. Концепція класичної теорії організації 

37. Поняття організаційної структури управління 

38. Теорія бюрократичної організації 

39. Стратегія бюрократичної організації 

40. Концепція раціональної організації 

41. Складові „ідеальної” організації системи управління 

42. Теорія структурної організації 

43. Теорія організаційного потенціалу 

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

ринком збуту 

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

кількома ринками збуту 

46. Модель підприємства в умовах  динамічного оточення 

47. Теорія інституцій та інституційних змін в умовах ринкової економіки 

48. Реінжиніринг як метод перебудови організації виробництва 

49. Концепція внутрішніх ринків корпорацій 

50. Концепція демократичної корпорації 

51. Проблеми всебічного розвитку людських ресурсів 

52. Наукові підходи до розвитку методів проектування організаційних 

форм управління  

53. Характер впливу зовнішнього середовища на побудову організаційних 

форм управління  

54. Системність підходу до формування організаційних форм управління  

55. Основні методологічні принципи проектування організаційних форм 

управління  

56. Проектування організаційних форм управління методом аналогії 

57. Проектування організаційних форм управління з використанням 

експертно-аналітичного методу 
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58. Проектування організаційних форм управління методом структуризації 

цілей 

59. Проектування організаційних форм управління методом 

організаційного моделювання 

60. Процес формування організаційної структури 

61. Основні напрями коригування існуючих організаційних структур 

62. Послідовність етапів створення малих підприємств в Україні 

63. Зміст установчих документів малого підприємства в Україні  

64. Порядок реєстрації малого підприємства в Україні 

65. Сутність і зміст багатопрофільного підприємства 

66. Орієнтовна структура багатопрофільного підприємства 

67. Організаційна структура багатопрофільного підприємства 

68. Концепція економічної стратегії об’єктів господарювання 

69. Структура складових економічної стратегії багатопрофільного 

підприємства 

70. Принципи формування економічної стратегії багатопрофільних 

підприємств 

71. Визначення параметрів економічної стратегії багатопрофільного 

підприємства 

72. Показники діяльності багатопрофільного підприємства 

73. Поняття, сутність і еволюція мережевих організацій 

74. Характеристика стабільної мережевої організації 

75. Характеристика динамічної мережевої організації 

76. Характеристика внутрішньої мережевої організації 

77. Характер зв’язків у  мережевій організації 

78. Послідовність проектування організаційної форми управління 

79. Документи для перед проектної підготовки створення/трансформації 

організаційної форми управління 

80. Інформаційні джерела для підготовки завдань для проектування 
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організаційної форми управління 

81. Документи організаційного загального проекту 

створення/трансформації організаційної форми управління 

82. Склад документів організаційного робочого проекту 

створення/трансформації організаційної форми управління 

83. Склад документів для впровадження проекту створення/трансформації 

організаційної форми управління 

84. Особливості створення нових організаційних форм управління в 

умовах переходу до економічних методів управління в Україні 

85.  Об’єктивні умови децентралізації системи управління 

86.  Переваги та недоліки корпоративної системи управління 

87.  Переваги та недоліки  централізованої системи управління 

88. Основні напрями оцінки функціонування організаційної структури 

управління 

89.  Підходи до визначення ефективності організаційних форм управління 

90. Кількісні та якісні показники ефективності організаційної форми 

управління 
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VІ. Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому 
контролі 

 
Система контролю знань студентів складається з основних елементів, а 

саме: усного опитування, проведення контрольних робіт, тестування, завдань 

для самостійної пошуково-дослідницької роботи. 

Обговорення теоретичних та практичних питань і вправ на практичних 

заняттях та їх оцінювання здійснюється відповідно до наступних критеріїв: 

“Відмінно” – відповіді студентів виявляють всебічні та системні знання 

програмного матеріалу, засвоєння основної й додаткової літератури, чітке 

володіння понятійним апаратом, уміння застосовувати знання для аналізу 

конкретних управлінських ситуацій.  

Відповіді характеризуються творчим підходом. 

“Добре” - відповіді студентів виявляють всебічні й системні знання 

програмного матеріалу, засвоєння основної літератури, чітке володіння 

понятійним апаратом, уміння застосовувати знання для аналізу конкретних 

управлінських ситуацій 

“Задовільно” - відповіді студентів виявляють знання основного 

програмного матеріалу, засвоєння в основному інформації лекційного курсу, 

володіння необхідними методами аналізу управлінських ситуацій з 

допущенням незначних помилок. 

“Незадовільно” - відповіді студентів виявляють значні прогалини у 

знаннях програмного матеріалу, володіння окремими поняттями, методиками 

й допущенням у них використанні принципових помилок. 

По закінченні вивчення курсу студенти складають іспит. 

Студенти отримують залік, якщо систематично відвідували семінарські 

та практичні заняття, засвоїли програмний матеріал, оволоділи навичками, 

що передбачені програмою  дисципліни та уміннями  використовувати їх у 

практичної діяльності; виявили творчі здібності у розумінні і  використанні 
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навчально-програмного матеріалу; обов’язково виконали завдання для 

самостійної роботи. 
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