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ВСТУП
Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач
організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування
шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих
завдань.
При проведенні практичних занять здійснюється: закріплення
лекційного матеріалу через опитування, тестування студентів, розв’язання
практичних завдань.
Перед практичними заняттями студенти повинні за лекційним курсом
повторити лекційний матеріал, звернутися до рекомендованої літератури.
Засвоєння студентами навчального матеріалу продовжується шляхом
самостійної роботи. Самостійна робота студента є основним засобом
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов`язкових навчальних
занять. Шляхом самостійної роботи продовжується засвоєння студентами
навчального матеріалу, який був викладений на лекційних та практичних
заняттях.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 1 Методологічні засади теорії організації
Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань. Еволюція
теорії організації. Основоположні ідеї теорії організації. Сучасна теорія
організації. Моделі теорії організації.
Питання для самоконтролю
1. У чому полягає роль організації в розвитку суспільства?
2. Визначте місце теорії організації в системі наукових знань.
3. Назвіть об’єкт і предмет теорії організації.
4. Які методи пізнання використовує теорія організації? Коротко
охарактеризуйте їх.
5. Які функції виконує теорія організації?
6. Назвіть основні етапи еволюції теорії організації. Яка між ними
відмінність?
7. Назвіть основні напрями розвитку теорії організації. Які особливості
властиві кожній науковій школі в розвитку теорії організації?
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10. Охарактеризуйте напрямки сучасної теорії організації.
11. Які основні положення класичної моделі теорії організації?
12. У чому полягає неокласична модель теорії організації?
13. Назвіть характерні риси інституційної моделі теорії організації.
14. Визначте умови, які зумовили виникнення системної моделі теорії
організації.
Тема 2 Основні організаційні теорії та моделі. Еволюція організації
Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок. Класифікація
систем, абстрактні системи, конкретні системи, закриті системи, ієрархічні
системи, їх властивості. Системні властивості організацій.
Еволюція соціальних організацій. Аспекти організаційного порядку.
Типологія організацій.
Питання для самоконтролю
1. Які спільні та відмінні риси мають поняття «організація» і «система»?
2. У чому полягає сутність системного підходу до організації? Чому
доцільно розглядати організацію як систему?
3. Які системні властивості має організація?
4. Що таке життєвий цикл організації? Назвіть стадії життєвого циклу
організації.
5. Що мається на увазі під соціальною системою? Назвіть її основні
структурні елементи.
6. Охарактеризуйте рівні соціальних систем.
7. Дайте визначення організації як соціальної системи. Що таке
соціальна організація?
8. Що таке внутрішнє середовище організації? Назвіть його елементи.
9. Який взаємозв’язок структури організації та розподілу праці в ній?
10. Чому сфера контролю здійснює істотний вплив на структуру
організації?
11. Чому завдання розробляються відповідно до розподілу праці в
організації?
12. Назвіть підсистеми внутрішнього середовища організації. Яку роль в
їх функціонуванні відіграє управлінська підсистема?
13. Яка відмінність між чинниками прямого та опосередкованого впливу?
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Тема 3 Організаційна діяльність
Принципи управління, принцип розімкненого управління; принцип
розімкненого управління з компенсацією обурень; принцип замкненого
управління; принцип однократного управління.
Оптимізація управління. Адаптивні й такі, що самі настроюються,
системи. Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація.
Принципи статичного та динамічного стану організації. Порівняльний
аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій. Організація як
система процесів.
Організація і управління. Система управління організацією. Технології
управління організацією: теоретичні засади.
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення статичного та динамічного станів організації.
2. Назвіть принципи статичного стану організації.
3. Охарактеризуйте принципи динамічного стану організації.
4. Чим характеризується статичний режим роботи організації? У яких
випадках організацію можна розглядати як статичну?
5. Чим визначається динаміка розвитку організації?
6. Як пов’язані між собою поняття стійкості організації та її динаміки?
7. Назвіть та охарактеризуйте протиріччя соціальної організації.
8. Охарактеризуйте організацію як систему процесів.
9. Які процеси в організації мають інформаційний характер?
10. Наведіть приклади допоміжних процесів в організації.
11. Чи можуть управлінські процеси в організації бути основними?
12. Охарактеризуйте процес здійснення управління організацією.
13. Що таке система управління організацією? Назвіть її елементи.
14. Хто є суб’єктом управлінської діяльності та які ролі він виконує в
організації?
15. Назвіть принципи, що характеризують організацію як керовану
систему.
Тема 4 Узгодження цілей, стратегій, функціонального та організаційного
потенціалу та можливостей організації
Форми об’єднання підприємств в Україні. Організаційна відособленість
підприємств. Види організацій суб’єктів господарювання. Адаптація
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організацій до умов ринку. Вертикальні структури. Горизонтальні утворення.
Фінансово-промислові
групи.
Корпорації.
Холдинги.
Консорціуми.
Конгломерати. Спільні підприємства. Картелі. Синдикати. Нові форми
структури організації.
Питання для самоконтролю
1. Як створюється статутний фонд? Назвіть порядок його формування.
2. Які документи потрібно підготувати до державної реєстрації та яка
процедура цього акту?
3. За яких умов припиняється діяльність підприємства? Назвіть їх.
4. Чим відрізняється структура статуту від засновницького договору?
5. Які основні джерела формування майна підприємства?
6. У чому полягає сутність статутного фонду?
7. Основні правові форми господарювання підприємств.
8. Основні функції асоціації.
9. Які документи необхідні для державної реєстрації підприємства?
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 5 Структура організації як чинник забезпечення її ефективності
Концепції організаційних структур. Підходи до формування
організаційної структури. Характеристики організаційної структури. Сутність
проектного управління. Лінійно-функціональні структури. Дивізіональні
структури. Варіанти організації робіт при проектному управлінні. Проектні
структури. Матрична структура.
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття «структура організації» та охарактеризуйте
принципи її побудови.
2. З яких елементів складається організаційна схема?
3. Що таке формальна
та неформальна організаційна структура?
Наведіть приклади неформальних організаційних структур.
4. Назвіть елементи структури та зв'язки в організації. Яка роль
стратегічного центру в організації?
5. Охарактеризуйте
концепції
організаційних
структур.
Чим
відрізняються класична та сучасні концепції організаційних структур?
6. Назвіть підходи до формування організаційної структури.
7. Охарактеризуйте просту структурну форму організації.
8. Які є нові підходи до побудови організації?
9. Дайте характеристику проектної структури організації.
10. Що таке мережева структура організації? Чим відрізняється від неї
віртуальна організація?
11. Назвіть характеристики організаційної структури.
12. Що таке складність організаційної структури?
Тема 6 Розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між
структурними підрозділами організації
Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності.
Управлінська інформація. Технології інформаційної діяльності в
організації. Інформаційна система організації. Сучасні інформаційні технології
організаційної культури.
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Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте інформацію в організації як чинник забезпечення її
ефективності.
2. Що таке управлінська інформація?
3. Охарактеризуйте технології інформаційної діяльності в організації.
4. Назвіть основні етапи еволюції технологій інформаційної діяльності в
організації.
5. Охарактеризуйте інформаційні технології, які застосовувалися в
«конторі писаря».
6. Назвіть основні риси «електронного офісу».
7. Які є аналітичні методи отримання інформації?
8. Як класифікуються інформаційні технології в організації?
9. Дайте визначення інформаційної системи організації. Назвіть
підсистеми інформаційної системи організації.
10. Які особливості побудови інформаційних систем організації на основі
застосування мережевих технологій?
11. Розкрийте необхідність використання інформаційних технологій в
організаційній культурі.
12. Охарактеризуйте найбільш поширені види інформаційних технологій,
що використовуються при сильній організаційній культурі.
Тема 7 Чинники, що впливають на особливості організаційної
культури
Основні методологічні принципи проектування організаційних форм
управління. Технологія проектування організаційних форм управління. Процес
проектування організаційних форм управління; зміст основних етапів
проектування організаційних форм управління. Розробка організаційного
робочого проекту.
Оцінка ефективності організаційних форм управління. Підходи до оцінки
ефективності організаційних форм управління. Показники оцінки ефективності.
Методика розрахунку основних коефіцієнтів організаційних форм управління.
Криза парадигми традиційного менеджменту. Перспективи розвитку
організаційних утворень.
Питання для самоконтролю
1. Що таке організаційне проектування? Охарактеризуйте наявні підходи
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до розуміння його сутності.
2. Назвіть принципи, на яких має базуватись процес організаційного
проектування.
3. У чому полягає системний підхід до організаційного проектування?
4. Що таке організування?
5. У чому полягає сутність механістичного підходу до проектування
організаційних структур? Перерахуйте умови його ефективного застосування.
6. У чому полягає сутність органічного підходу до проектування
організаційних структур? Назвіть умови його ефективного застосування.
7. Назвіть стадії процесу організаційного проектування та розкрийте їх
зміст.
8. Назвіть та проаналізуйте основні методи організаційного проектування.
У чому полягає сутність методу організаційного моделювання?
9. Назвіть ситуативні чинники проектування організації.
10. Які типи ситуацій можуть виникати у процесі проектування
організації?
11. Охарактеризуйте взаємозв’язок між стратегією організації та
організаційним дизайном.
Тема 8 Ризик при прийнятті управлінських рішень
Умови виникнення ризикової ситуації. Суб’єкт та об’єкт ризику. Сутність
та особливості управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні фактори ризику.
Класифікація факторів ризику за аспектами прояву: економічні, фінансові,
юридичні, соціально-психологічні. Види ризику. Аналіз та оцінювання ризику.
Специфічність вибору альтернативних управлінських рішень в умовах ризику.
Концепція управління ризиком. Інструментарій впливу на ризик. Модель
поведінки системи управління в ситуації ризику. Критерії ризик-захищеності
організації.
Питання для самоконтролю
1. Чим зумовлено розвиток ризик менеджменту у фінансовій сфері?
2. Назвіть відомі Вам етапи процедури ризик менеджменту.
3. Як можна оцінити підвладність до фактору ризику?
4. Як оцінити ефективність обраного способу поводження з ризиком?
5. Які засоби поводження з ризиком Вам відомі?
6. Які основні перешкоди на шляху до впровадження ризик менеджменту
в організаціях було виявлено на підприємствах Великої Британії?
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