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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Процес діагностування та розробки проекту організаційної структури 

підприємства (організації), результатом якого є перелік і опис роботи  

упорядкованих, за розподілом праці і підпорядкованістю, 

взаємодіючих між собою і з суб’єктами зовнішнього середовища 

підрозділів підприємства, опис матеріальних та інформаційних 

потоків між ними,  відносин підпорядкованості. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Студенти в результаті вивчення курсу отримують теоретичну 

підготовку і практичні навички в галузі аналізу і розробки проекту 

побудови ієрархічної структури виробничих підрозділів і підрозділів 

апарату управління на основі відносин спеціалізації та 

підпорядкування, встановлення матеріальних та інформаційних 

потоків між ними та з суб’єктами зовнішнього середовища.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- методи аналізу і проектування організації функціонування 

підприємства; 

- методика розробки організаційної структури підприємства, в тому 

числі виробничої організаційної структури та структури апарату 

управління.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримувані теоретичні знання і практичні навички забезпечують 

інструментарієм, необхідним для діагностики та оцінки складу 

підрозділів, матеріальних та інформаційних зв’язків між ними та з 

суб’єктами зовнішнього середовища, встановлення оптимального 

розміру ресурсів підприємства.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність, цілі і зміст,  методи і принципи 

організаційного проектування. Поняття та ознаки організації, її 

внутрішнє і зовнішнє середовище, види виробничо-господарських 

організацій. Основні типи і принципи побудови організаційної 

структури, принципи побудови адміністративного апарату управління. 

Методи, принципи і ефективність організаційного проектування. 

Діагностика організаційної структури. Діагностика і проектування 

виробничої структури, раціоналізація робочих місць. Проектування 

апарату управління. Моделі і методи проектування. Проекти 

організації праці, інформаційного забезпечення. Оцінка реалізації 

організаційних проектів. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальна дискусія, вирішення задач, 

розрахунково-графічні роботи, онлайн. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 



Пререквізити Знання з мікроекономіки, отримані на першому курсі, знання з 

менеджменту, економіки підприємства, оптимізаційних моделей і 

методів, отримані на другому (бакалаврському) курсі вищої освіти 

тощо. 
Пореквізити Отримані знання і набутий досвід можуть бути використані при 

написанні бакалаврської роботи, в практичній роботі економіста. 
Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства. Навчальний 

посібник, 2009. 

2. Данилюк Т.І. Організаційне проектування підприємства. Методичні 

вказівки до самостійної роботи, 2017. 

3. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства. Навчальний 

посібник, 2014. 

4. Чернявський А.Д. Організаційне проектування. Навчальний 

посібник, 2005. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, 

проектор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

модульні контрольні роботи, домашня робота, іспит. 

Кафедра Кафедра економіки повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та повітряного транспорту 
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