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Эта книга задумана как научная и 
художественная, которая заставляет 
задуматься о себе и о мире, 
и учиться сложному легко! 

 
 

ВСТУП 
 
 

Виклики сучасного сьогодення вимагають змін світоглядів та парадигм.  
Нові тенденції глобалізації бізнесу та спілкування, створення інформаційно-

цифрового глобального континууму, виникнення нових технологій виробництва, 
комунікацій, зумовлюють змінюватися і людство. 

Синтетичним пунктом цього процесу є інтелектуально-духовна революція, яка 
визначила прихід нового покоління, нового суспільного ладу, а в ширшому розумінні — 
нової світової цивілізації. 

Глобальні перетворення охопила всі країни, всі народи, в не залежності від 
економічного розвитку та географічного положення. Поглиблюються взаємозв'язки між 
найважливішими фінансовими центрами та ринками. Зростає технологічна та інноваційна 
кооперація фірм. Інформаційні мережі змінюють економіко-суспільні комунікації, 
створюючи світ без меж. З’являються нові види бізнесу, бізнес-моделей, бізнес-технологій, 
нові можливості для освіти, культурного обміну та формування громадянської свідомості. 

І, саме менеджмент, як наука та від професійної діяльності, як мистецтво та 
інструментарій, управління, координації, уміння перемагати та мотивувати до перемог 
інших, стає наріжним каменем, основою для підтримки гармонійного розвитку нового 
суспільства. 

Менеджмент як наука та сфера діяльності вбирає в себе організаційно-правові, 
економіко-фінансові, соціально-психологічні, етнокультурні, комунікативно-політичні 
стосунки та зв’язки людей, напрямки взаємодії та управління. 

Менеджмент це рубікон з’єднання можливостей і досвіду набутого тисячоліттями з 
новими бурхливими змінами перспектив. Зараз коли в суспільній та індивідуальній 
свідомості відбувається руйнування традиційних ціннісних норм, менеджмент це опора для 
створення нових конструктивних цінностей, нових рівнів свободи, нових методологій 
управління. 

Навчання це не просто процес отримання інформації, для того що це перетворилось в 
знання, необхідно пройти шлях глибокого емоційного інтелектуально-свідомого 
переживання, споглядання в себе і в світ. Це важкий психічно-розумовий труд який поєднує 
свідомість, мислення, розум та інтелект і створює іноді неймовірно прекрасний, іноді 
потворно-страшний продукт – знання.  

Як пройти цей шлях, кожний вирішує самостійно!  
Нове покоління молоді ХХІ століття, людей цифрового світогляду важко зацікавити 

інформацією в традиційному контексті, важко навчати тільки класичними методами, вони 
інші, і вимагають іншого, зрозумілого і дійсно цінного для них. Не існує людей, не 
спроможних вчитися, якщо вони чітко усвідомлюють навіщо. 

Саме тому навчальний посібник написаний, в такому незвичному форматі. Текстовий 
контент суто академічної інформації перемежається з художньою візуалізацією, з 
інформаційним контентом інших рівнів сприйняття. Формат графічних мікроновел, 
допоможе створити  інноваційні ефекти навчання, засвоєння інформації та формування 
знань. 
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Автори висловлюють надію, що він знайде своє місце в житті кожного читача, і 
змінить його на краще! 

 
Коли Творець закінчив ліпити людину, в 
нього залишився кусок глини, і він запитав: 
 – Що тобі ще дати? 
– Дай мені щастя! 
– Добре! Протягни руку. І поклав на долонь 
останній кусок глини. 
 – Далі ліпи сам... 
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Того викладача поважали не всі.  
Його лекції не були нудними, але недоброзичливці 
наводили залізний аргумент: він завжди клав на 
кафедру листок  і часто, одягнувши окуляри, підходив 
до нього, уважно дивився і продовжував лекцію… 
- З листком кожен зможе!  
- Невже без шпаргалки не можна обійтися? 
Але одного разу серед лекції викладач вийшов. 
Найнахабніший студент кинувся до кафедри і 
переможно схопив горезвісний листок, почав читати 
... і розгубився ...  
А потім показав іншим.  
На листку не було жодного слова... 

Кожен пише свою історію… 
 

 
 

  

ЧАСТИНА І.  
 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
 
 
 
 

Розділ І. Організаційне проектування 
діяльності 
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ТЕМА 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
(ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ) 

 
 

Подарунок Зевса 
Одного дня Зевс і Гера на небесах спостерігали за людьми. Раптом Гера помітила убогого 

чоловіка, який сидів на землі і гірко плакав. Він був жалюгідний: його одяг перетворився на 
лахміття, сандалі на ногах майже зносилися. Гері стало шкода його і вона просила Зевса:  
 — Бачиш того чоловіка, який гірко плаче, – допоможи йому!  
 — Я вже намагався, але він ще не готовий!   
Але Гера нічого не хотіла чути. Їй було щиро шкода чоловіка: — Який ти безсердечний! Адже для 
тебе нічого не варто послати йому хоч трохи грошей. Ти ж бачиш, він голодний, йому нічого 
носити.  
Зевс розсміявся:  — Добре, я виконаю твоє прохання. Для мене це дійсно нічого не коштує.  
Але він ще е готовий.  Піднебіння пронизала яскрава блискавка. Світ на мить завмер. Потім знову 
защебетали птиці, сонце засвітило ще яскравіше. І на дорозі прямо перед бідняком з'явився 
великий мішок, наповнений золотом. Чоловік йшов не підіймаючи голови і наткнувся прямо на 
мішок. Він спіткнувся, але відскочив убік, боячись порвати свої єдині  зношені сандалі. І акуратно 
переступивши мішок він зітхаючи побрів далі.  
Не завжди передвістя грози означає біду.  
Відчай поганий порадник на будь-якій дорозі.  
Не бійся виявити цікавість до чужих справ, можливо це збагатить і тебе.  
Використовуй кожну можливість стати щасливим, і будь завжди готовий приймати дарунки з 
вдячністю, навіть якщо їх важко нести. 

 
 

 
 
 

Ключові терміни і поняття 
Поняття організації, підприємства, установи, закладу, асоціації кооперативу, громадської 

організації, консорціуму, концерну, корпорації. 
Характерні ознаки підприємства. Види організацій. Основні характеристики організації. 

Формальні та неформальні організації. Основні складові успіху організації. Специфічні 
властивості організації. Процес функціонування організації. Етапи життєвого циклу 
організації. 

Місія, візія та цілі організації. Визначення поняття місія. Завдання місії. Різновиди місій. 
Стратегічне бачення або візія. Основні компоненти візії. Класифікація цілей організації. 
Основні правила формулювання цілей. Схеми встановлення цілей. 

Розробка системи цілей підприємства. Концепції системної моделі цілей організації. Види 
стратегічних цілей. «Дерево цілей». Структура «дерева цілей» організації. Стратегічне дерево 
цілей підприємства. Загальні правила побудови «дерева цілей». 
Стратегія організації. Типи стратегії організації. Еталонні стратегії розвитку. Розробка 
стратегії фірми. Визначення етапів розробки організації. Елементи проектування організації: 
розподіл праці і спеціалізація, департаментизація і кооперація, зв’язки і координація, масштаб 
управління і контролю, ієрархія, розподіл прав і відповідальності, централізація і 
децентралізація, диференціація і інтеграція. 
Сучасні тенденції розвитку менеджменту 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ 
 

1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Організації, які функціонують в суспільстві є різними за характером і метою 

діяльності, що дає можливість забезпечувати усі сфери людського життя, вони різні за 
формою власності, мають комерційну й некомерційну спрямованість, але всі вони діють на 
основі певних принципів та правил. 

Згідно з законодавством України організації, які 
зареєстровані і мають статус юридичної особи, мають в 
своєму розпорядженні майно для здійснення 
підприємницької діяльності, називаються 
підприємствами. 

Підприємство – самостійний господарюючий 
статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та 
здійснює виробничу,  науково-дослідницьку  і  
комерційну діяльність з метою одержання відповідного 
прибутку (доходу). 

Організація – це інституціональна група осіб 
(фізичних і юридичних), які взаємодіють за допомогою 
матеріальних, економічних, правових і інших умов для 
досягнення поставлених цілей. 

Отже, організаціями є фірми (економічні 
суб'єкти), профспілки, політичні партії, університети, неприбуткові організації, державні 
установи чи органи місцевого самоврядування й безліч інших «одиниць координації, які 
мають певні межі й функціонують для досягнення мети або кількох цілей, що їх поділяють її 
члени-учасники». 

Установа – організація, що відає якоюсь галуззю народного господарства, торгівлі, 
науки, культури і працює в цій галузі – урядова, політична, торговельна, наукова, дослідна, 
проектна тощо (Кабінет Міністрів, універмаг, академія, інститут, конструкторське бюро).  

Заклад – організація, яка провадить навчально-виховну, культурно-освітню, 
оздоровчу роботу тощо (школа, інтернат, університет, інститут, дитячий садок, дитячий 
будинок, лікарня, санаторій тощо). 

Асоціації – договірні об’єднання, створені з метою постійною координації 
господарської діяльності. Асоціація не має права втручатись у виробничу і комерційну 
діяльність будь-кого з її учасників. 

Виробничий кооператив – це господарська організація корпоративного типу, яка 
створюється на добровільних засадах громадянами для спільного здійснення господарської 
(виробничої) діяльності з метою отримання доходу і діє на підставі статуту, на засадах 
членства, обов’язкової трудової участі в його діяльності, самоуправління та 
самофінансування. 

Господарські товариства являють собою об'єднання підприємців з певною 
залежністю від характеру інтеграції осіб чи капіталу, а також мірою відповідальності за свої 
зобов'язання. До них належать: повні; з обмеженою відповідальністю; командитні; 
акціонерні. 
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Громадські організації –  це масові об’єднання громадян, що виникають за їх 
ініціативою для реалізації довгострокових цілей, мають свій статут і характеризуються 
чіткою структурою (профспілки; організації інвалідів; ветеранські, жіночі, молодіжні, дитячі 
організації; наукові, технічні, культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні та інші 
добровільні товариства; творчі спілки; різноманітні земляцтва, фонди, асоціації та ін. ). 

Державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності. 
Інжинірингові фірми займаються розробкою і впровадженням новітніх технічних 

вдосконалень, технологічних нововведень тощо. 
Колективні підприємства (кооперативи)  –  добровільні об'єднання громадян, 

створені з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності. Характерною їхньою 
ознакою є особиста участь кожного члена колективу в діяльності, використання власного або 
орендованого майна. 

Консорціуми – тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського капіталу 
для досягнення спільної мети. 

Концерни – статутні об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, 
транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або 
групи працівників. 

Корпорації – договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, 
наукових, комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого 
регулювання діяльності кожного з учасників. 

Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпоряджатися певними 
матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами і засобами. Планомірне комбінування 
та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізація продукції 
(виконання робіт, надання послуг) є основою для отримання доходу (прибутку), досягнення 
цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. 

Характерними ознаками підприємства є:  
1) проведення підприємницької діяльності, тобто самостійна, 
ініціативна, систематична діяльність, яка здійснюється на власний 
ризик, з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та 
їх реалізація з метою одержання прибутку; 
2) наявність статусу юридичної особи, ознаками якої є 
відокремлене майно, можливість від свого імені набувати майнових 

та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в 
арбітражному або третейському судах. Підприємство має самостійний баланс, 
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а 
промислове підприємство – ще товарний знак. Підприємство не може мати в своєму складі 
інших юридичних осіб. 

Діяльність підприємства здійснюється, як правило, на основі статуту. Статут 
затверджується власником майна, а для державних підприємств – власником майна за участю 
трудового колективу. В статуті підприємства визначається найменування підприємства, його 
місцезнаходження, предмет та мета діяльності, органи управління підприємством, порядок їх 
формування, компетенція та повноваження трудового колективу, порядок утворення майна, 
характер організації трудових відносин, членства, умови реорганізації та припинення 
діяльності підприємства. 

Майнові права підприємства перебувають під охороною Господарського кодексу 
України від 16.01.2003 р., № 436-ІV [11]. Цей кодекс закріпив нові принципи 
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функціонування підприємств, які відповідають умовам ринкової економіки, повністю змінив 
їх права та повноваження щодо всіх аспектів життєдіяльності підприємства. 
Згідно з Господарським кодексом підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт: 

 планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на свою 
продукцію (послуги), рівня конкурентоспроможності, а також необхідності забезпечення 
виробничого і соціального розвитку підприємства, підвищення доходів; 

 здійснює матеріально-технічне постачання (забезпечення) власного виробництва та 
капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) з постачальниками та 
посередницькими організаціями, на товарних біржах; 

 реалізує свою продукцію, інші матеріальні цінності на основі прямих угод зі 
споживачами, на основі бартерних угод, державного замовлення, через товарні біржі, 
мережу власних товарних підприємств тощо; 

 самостійно або на договірній основі встановлює ціни на свою продукцію, роботи, 
послуги, майно, крім випадку державного регулювання цін на особливо значущі види 
продукції, а також при монопольному становищі підприємства на ринку; 

 визначає чисельність та структуру робітників, обирає форми і системи оплати та 
стимулювання їхньої праці, розміри фонду оплати праці, враховуючи встановлені 
мінімальні соціальні гарантії та співвідношення між темпами росту оплати праці і 
випуску продукції; 

 обирає банківську установу для здійснення розрахункових, кредитних та касових 
операцій, визначає характер і умови використання своїх вільних грошових коштів; 

 при наявності відповідної ліцензії здійснює зовнішньоекономічну діяльність, отримує та 
використовує валютну виручку, а при необхідності – кредити від іноземних партнерів; 

 проводить різноманітні операції з цінними паперами (випуск, реалізацію, купівлю); 
 визначає напрямки та обсяги використання отриманого прибутку.

 
Термін «організація» використовується для 

характеристики двох понять. 
Перше значення - це певна соціальна одиниця або 
колектив. В даному конкретному значення, - це 
соціальні одиниці, які можуть бути відособлені від 
інших, виходячи з того, що за люди є їх членами. 

Друге значення терміна торкається 
організаційних особливостей в рамках соціальної 
одиниці або колективу. Одиниці і колективи в цьому 
значенні «організовані» особливим чином. Вони 

володіють певною формою керівництва, посадовими взаєминами, кількістю керівників на 
одного працівника, сформульованими правилами і обов'язками, методами ухвалення рішень. 
Іншими аспектами, які використовують для їх характеристики. Організації, як колективи, 
також володіють технікою, технологіями, фізичним капіталом (будівлями, машинами тощо) і 
стратегіями для досягнення цілей. 

Часто поняття «організація» використовується для визначення структурної 
одиниці та структурних підрозділів, групи виконавців окремої роботи, системи 

управління тощо. Як правило, люди об'єднуються в організації в тому випадку, коли 
вони не в змозі самостійно вирішити якісь проблеми. 
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