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Ïåðåäìîâà

Çâàæàþ÷è íà âèñîêó äèíàì³êó ñó÷àñíîãî ðèíêó ïðàö³, íåîáõ³äí³ñòü îð³ºíòàö³¿
ìàã³ñòð³â íà éîãî êîíêðåòí³ ñåãìåíòè òà ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â
Óêðà¿í³ ðîçðîáëåíî êîíöåïö³þ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â. Â³äïîâ³äíî äî
íå¿ ïðîïîíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó ìàã³ñòð³â çà ñïåö³àëüíîñòÿìè òà îñâ³òí³ìè ïðîãðàìàìè.
Íàö³îíàëüíà ðàìêà êâàë³ô³êàö³é âèçíà÷àº ìîæëèâ³ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ ìàã³ñòð³â
ïåâíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè, à âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè îáèðàþòü îäíó ÷è äâ³ ç
íèõ äëÿ ñâî¿õ ìàã³ñòåðñüêèõ ïðîãðàì.
Ïåðåäáà÷åí³ òðè òèïè ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â:
1) äîñë³äíèöüê³, ùî ïåðåäáà÷àþòü ïîãëèáëåííÿ äîñë³äæåíü â îäí³é ç íàóêîâèõ ãàëóçåé;
2) ïðîôåñ³éí³, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ òà ôîðìóâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ êîìïåòåíö³é ó ïåâí³é ãàëóç³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
3) êàð’ºðí³, ùî ïåðåäáà÷àþòü âäîñêîíàëåííÿ (ïðîñóâàííÿ) çäîáóòèõ òåîðåòè÷íèõ
çíàíü ³ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó äëÿ êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ òà ï³äãîòîâêè äî çä³éñíåííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
2009 ðîêó êîëåêòèâîì àâòîð³â Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âèäàíî ï³äðó÷íèê “Ìåíåäæìåíò äëÿ áàêàëàâð³â”, ÿêèé îõîïëþº ñïåö³àëüí³ äèñöèïë³íè äëÿ
çäîáóòòÿ îñâ³òè çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì “áàêàëàâð”.
Ïðîïîíîâàíèé ï³äðó÷íèê óêëàäåíèé çà òèì ñàìèì ïðèíöèïîì, ùî é ïîïåðåäí³é. Â³í ì³ñòèòü ìàòåð³àë äèñöèïë³í, ïåðåäáà÷åíèõ ãàëóçåâèì ñòàíäàðòîì òà íàâ÷àëüíèì ïëàíîì âèùî¿ îñâ³òè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ “ìàã³ñòð” çà ñïåö³àëüí³ñòþ 8.050201 “Ìåíåäæìåíò îðãàí³çàö³é” ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîãî, çàãàëüíîåêîíîì³÷íîãî òà ïðîôåñ³éíîãî öèêë³â ï³äãîòîâêè.
Ïðè óêëàäàíí³ ï³äðó÷íèêà àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ñòàâèâ çà ìåòó: 1) ï³äãîòóâàòè
êîìïëåêñíèé ï³äðó÷íèê, ÿêèé áè â³äïîâ³äàâ âèìîãàì ãàëóçåâèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿
îñâ³òè; 2) óðàõóâàòè îñîáëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ â óìîâàõ íåñòàá³ëüíî¿ åêîíîì³êè ï³ä
÷àñ ïîäîëàííÿ ñîö³àëüíîãî ôàçîâîãî áàð’ºðó.
Ñâ³òîâà åêîíîì³êà ï³ä³éøëà äî öüîãî åòàïó, îñê³ëüêè âè÷åðïàëà ìîæëèâîñò³
ñâîãî ðîçâèòêó. Íàêîïè÷èëèñÿ ñóïåðå÷íîñò³ â ð³çíèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, ë³-
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áåðàëüíà ïîë³òèêà ðîçâèòêó åêîíîì³êè ñòàëà îäí³ºþ ç ïðè÷èí ãëîáàëüíî¿ êðèçè.
Ïîñèëèëîñÿ äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Ùå â Còàðîäàâí³é Ãðåö³¿ ðîçâèâàëàñÿ íàóêà “ê³áåðíåòåñ”, ÿêà âèêîðèñòîâóâàëà ìîäåëþâàííÿ ìèñëåííÿ. Ïðîòå ò³ëüêè â Õ²Õ ñòîë³òò³ âíàñë³äîê ðîçâèòêó åêîíîì³êè ñòàëè çàòðåáóâàíèìè íàóêîâ³ øêîëè îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà.
Ïåðø³ íàóêîâ³ óçàãàëüíåííÿ â ö³é ãàëóç³ çä³éñíèëè Ô. Òåéëîð, Ã. Åìåðñîí,
À. Ôàéîëü. Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè óïðàâë³ííÿ çðîáèëè â÷åí³
êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ – Î. Ãàñòºâ, Ï. Êåðæåíöåâ, Ã. Òåïëîâ, Ë. Êàíòîðîâè÷ (ëàóðåàò
Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿), Ñ. Ìèòðîôàíîâ. Ïåâí³ çàñëóãè â ö³é ãàëóç³ çíàíü ìàþòü óêðà¿íñüê³ â÷åí³. Òàê, Ì. Òóãàí-Áàðàíîâñüêèé çðîáèâ çíà÷íèé âíåñîê ó òåîð³þ ïðîãíîçóâàííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, Â. Íîâîæèëîâ áóâ îäíèì ³ç ôóíäàòîð³â òåîð³¿ îïòèìàëüíîãî ïëàíóâàííÿ, Å. Ë³áåðìàí îäíèì ³ç ïåðøèõ óêðà¿íñüêèõ
ó÷åíèõ çàïðîïîíóâàâ ðèíêîâ³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ. Ó äðóã³é ïîëîâèí³
ÕÕ ñòîë³òòÿ ïðîáëåìàìè òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè óïðàâë³ííÿ çàéìàëèñÿ Ñ. ßìïîëüñüêèé, Ñ. Ïîêðîïèâíèé, Ã. Äîáðîâ òà ³íø³ óêðà¿íñüê³ ó÷åí³.
Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ (òîì 1):
Áàëàöüêèé Î.Ô., ä.å.í. – ïåðåäìîâà, 1.1, 3.2, 6.1, 11.1
Òåë³æåíêî Î.Ì., ä.å.í. – ïåðåäìîâà, 3.1, 3.5, 4.1, 4.4
Ëàï³í ª.Â., ä.å.í. – 3.4, 8.4, 11.5
Ñîêîëîâ Ì.Î., ä.å.í. – 6.5
Êèñëèé Â.Ì., ê.å.í. – 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
Æóëàâñüêèé À.Þ., ê.å.í. – 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
Áîðîíîñ Â.Ã., ê.å.í. – 4.4
Äåíèñåíêî À.Ô., ê.å.í. – 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5
Ëóê’ÿíèõ³íà Î.À., ê.å.í. – 7.7
Øåâ÷åíêî Ã.Ì., ê.å.í. – 11.3
Ãë³âåíêî Ñ.Â., ê.å.í. –10.2, 10.5
Øâ³íä³íà Ã.Î., ê.å.í. –1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
Ñîëÿíèê Î.Ì., ê.å.í. – 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Àíòîíþê Í.À. , ê.å.í. – 4.2
²ëëÿøåíêî Ê.Â., ê.å.í. – 9.3, 9.4, 9.5
Ñàâ÷åíêî Ê.Â. , ê.å.í. – 3.5, 4.6
Ïåòðóøåíêî Ì.Ì., ê.å.í. – 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6
Êàðïåíêî ª.Â., ê.å.í. – 10.3
Ñêèäàíåíêî Þ.Ï., àñèñòåíò – 4.3, 4.6
Òèì÷åíêî ².Î., àñèñòåíò – 4.5
Ñìîëåíí³êîâ Ä.Î., àñèñòåíò – 9.1, 9.2, 10.1, 10.4, 10.6
Ìèðîøíè÷åíêî Þ.Î., àñèñòåíò – 3.2, 8.8
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Áàéñòðþ÷åíêî Í.Î., àñèñòåíò – 3.3
Êîëîñîê Ñ.²., àñèñòåíò – 3.4
Ìàòåð³àëè ï³äðó÷íèêà ïðîéøëè ïðàêòè÷íó ïåðåâ³ðêó ïðè ï³äãîòîâö³ ìàã³ñòð³â ó Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³.
Àâòîðè âèñëîâëþþòü âäÿ÷í³ñòü ðåöåíçåíòàì çà ö³íí³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ, à
òàêîæ êîëåãàì çà äîïîìîãó â òåõí³÷íîìó îôîðìëåíí³.
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ÐÎÇÄ²Ë 1

Ìåíåäæìåíò
îðãàí³çàö³é

ÏÐÎÃÐÀÌÍÀ ÀÍÎÒÀÖ²ß

 Ìåòà: ôîðìóâàííÿ ñèñòåìíîãî ìèñëåííÿ òà êîìïëåêñó ñïåö³-

àëüíèõ çíàíü ³ âì³íü ç óïðàâë³ííÿ ôóíêö³îíàëüíèìè ï³äñèñòåìàìè òà åëåìåíòàìè âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çàö³¿ íà
âñ³õ ñòàä³ÿõ ¿¿ æèòòºâîãî öèêëó
 Ïðåäìåò: ³íòåãðîâàíà ñóêóïí³ñòü óïðàâë³íñüêèõ â³äíîñèí ó ï³äñèñòåìàõ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ çâ’ÿçêè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì
 Çì³ñò äèñöèïë³íè: Îðãàí³çàö³ÿ ÿê îá’ºêò óïðàâë³ííÿ, âçàºìîçâ’ÿçîê òà âçàºìîçàëåæí³ñòü ¿¿ âíóòð³øí³õ åëåìåíò³â ³ ôàêòîð³â
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñèñòåìíà ìîäåëü óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ. Îñíîâí³ ï³äñèñòåìè. Ñèñòåìà çàõîä³â ùîäî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ ï³ä ÷àñ êðèçè.
Óïðàâë³ííÿ ìàðêåòèíãîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Óïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ ï³äñèñòåìîþ. Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîþ ï³äñèñòåìîþ. Îðãàí³çàö³ÿ ïðàö³ òà ¿¿ ñòèìóëþâàííÿ. Åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ: åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ àñïåêòè. Êîíêóðåíòíèé ñòàí îðãàí³çàö³¿. Óïðàâë³ííÿ ðèçèêîçàõèùåí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà. Çì³íè â îðãàí³çàö³ÿõ.

10

Ìåíåäæìåíò äëÿ ìàã³ñòð³â

1.1. Îðãàí³çàö³ÿ ÿê ñèñòåìà
Îðãàí³çàö³þ ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê ïðîöåñ, òîáòî ïîä³þ ÷è ä³þ. Ñàìå ñëîâî îðãàí³çàö³ÿ ïîõîäèòü â³ä ëàò. organizo, ùî îçíà÷àº “íàäàþ ñòðóíêèé âèãëÿä, óëàøòîâóþ”.
Òàêîæ ï³ä îðãàí³çàö³ºþ ðîçóì³þòü îá’ºêò ÿê ðåçóëüòàò îðãàí³çàö³éíîãî ïðîöåñó.
Òîáòî, ï³ä òåðì³íîì “îðãàí³çàö³ÿ” ðîçóì³þòü:
1) ñóêóïí³ñòü ïðîöåñ³â ³ ä³é, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ñòâîðåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ÷àñòèíàìè ö³ëîãî;
2) ïðîöåñ âíóòð³øíüî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ àâòîíîìíèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè;
3) îá’ºäíàííÿ ³íäèâ³ä³â â ºäèíå ö³ëå äëÿ ñï³ëüíî¿ ä³¿.
Ïðè öüîìó îðãàí³çàö³ÿ ÿê îá’ºêò, ÿê â³äíîñíî çàê³í÷åíèé ðåçóëüòàò ïðîöåñó
îðãàí³çàö³¿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îá’ºêò³â îðãàí³çàö³é, òîáòî òèõ ¿¿ åëåìåíò³â, ÷àñòèí,
ÿê³ ùå òðåáà îðãàí³çîâóâàòè. Ïîíÿòòÿ “îðãàí³çàö³ÿ” çàñòîñîâóºòüñÿ äî á³îëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ òåõí³÷íèõ îá’ºêò³â. Ïðèêëàäàìè ãîñïîäàð÷èõ îðãàí³çàö³é º îêðåì³
ô³ðìè, êîìïàí³¿, êîðïîðàö³¿, êîíãëîìåðàòè, ¿õí³ ï³äðîçä³ëè, ãðóïè âèêîíàâö³â
ðîá³ò òà ³í.
Áóäü-ÿêà îðãàí³çàö³ÿ ïîòðåáóº ïîñò³éíèõ îðãàí³çàö³éíèõ çóñèëü ç ¿¿ çáåð³ãàííÿ, ï³äòðèìêè òà ðîçâèòêó. Îðãàí³çàö³ÿ º ñêëàäíîþ äèíàì³÷íîþ ñèñòåìîþ,
ÿê³é âëàñòèâ³ ïåâí³ õàðàêòåðèñòèêè, áëèçüê³ äî õàðàêòåðèñòèê æèâèõ îðãàí³çì³â (ðèñ. 1.1).
Îðãàí³çàö³¿ íàðîäæóþòüñÿ, çðîñòàþòü òà ðîçâèâàþòüñÿ. Âîíè îáì³íþþòüñÿ ðå÷îâèíàìè, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Îðãàí³çàö³¿ ìàþòü ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà çâîðîòíèõ çâ’ÿçêàõ òà çàáåçïå÷óº âíóò-

Ієрархічна структура та змінність елементів за
відносної стабільності структури

Обмін речовинами, енергією та інформацією
між елементами організації, між організацією
та середовищем

Розвиток та здатність до зростання,
ускладнення, ділення та, навпаки, кон'югації з
іншою організацією

Адаптація до мінливих зовнішніх умов шляхом
зміни структури, обміну та розвитку

Діяльність, спрямована на самозбереження та
виконання зовнішньої корисної функції

Ðèñ. 1.1. Çàãàëüí³ ñèñòåìí³ âëàñòèâîñò³ îðãàí³çàö³¿

Ðîçä³ë 1. Ìåíåäæìåíò îðãàí³çàö³é
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ð³øíþ âçàºìîä³þ é äîö³ëüíó ïîâåä³íêó. ²íñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ çìóøóº îðãàí³çàö³¿ óíèêàòè íåáåçïåêè òà çàõèùàòèñÿ â³ä íåãàòèâíîãî âïëèâó. Íàéêðàù³ ç íèõ àäàïòóþòüñÿ äî çì³íè çîâí³øí³õ óìîâ, ë³äåðè ñàì³ ³í³ö³þþòü çì³íè. Îðãàí³çàö³¿ äåãðàäóþòü òà çàðàæàþòü ñâî¿ìè îðãàí³çàö³éíèìè “õâîðîáàìè” ³íø³ îðãàí³çàö³¿.
Íèçêó âèçíà÷åíü òà òðàêòóâàíü ïîíÿòòÿ “îðãàí³çàö³ÿ”, óçàãàëüíåíèõ íà îñíîâ³
âèâ÷åííÿ ð³çíèõ äæåðåë, íàâåäåíî â òàáë. 1.1.
Ï³ä ñèñòåìîþ ðîçóì³þòü ðåàëüíó àáî óÿâíó ñóêóïí³ñòü ÷àñòèí (åëåìåíò³â, ñóòíîñòåé), ö³ë³ñí³ âëàñòèâîñò³ ÿêî¿ âèçíà÷àþòüñÿ çâ’ÿçêàìè (â³äíîñèíàì, âçàºìîä³ºþ)
ì³æ ÷àñòèíàìè.
Ñèñòåìà – öå ë³ì³òîâàíà ìíîæèíà åëåìåíò³â, ùî âçàºìîä³þòü.
Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä – öå ìåòîäîëîã³÷íèé íàïðÿìîê â íàóö³, îñíîâíå çàâäàííÿ
ÿêîãî ïîëÿãàº â ðîçðîáëåíí³ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ òà êîíñòðóþâàííÿ ñêëàäíèõ
îðãàí³çàö³éíèõ îá’ºêò³â – ñèñòåì ð³çíèõ òèï³â òà êëàñ³â.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñîö³îåêîíîì³÷íèõ îðãàí³çàö³é, ÷àñò³øå çà âñå ï³ä ñèñòåìíèì
ï³äõîäîì ðîçóì³þòü êîìïëåêñíå âèâ÷åííÿ îá’ºêòà ÿê ºäèíîãî ö³ëîãî ç ïîçèö³é
ñèñòåìíîãî àíàë³çó. Âëàñíå ñèñòåìíèé àíàë³ç ïîëÿãàº â óòî÷íåíí³ ïðîáëåìè òà ¿¿
ñòðóêòóðèçàö³¿ â ñåð³þ çàâäàíü, ùî ìîæóòü áóòè ðîçâ’ÿçàí³ çà äîïîìîãîþ åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîä³â, çíàõîäæåíí³ êðèòåð³¿â ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ òà äåòàë³çàö³¿ ö³ëåé.
Ó ñâ³ò³ ìàòåð³àëüíèõ ñèñòåì ³ñíóþòü ïåâí³ ³ºðàðõ³¿ – óïîðÿäêîâàí³ ïîñë³äîâíîñò³ âçàºìîï³äïîðÿäêîâàíîñò³ òà ñêëàäíîñò³. Êëàñèô³êàö³ÿ ñèñòåì ìîæå áóòè
ïðîâåäåíà çà ð³çíèìè îçíàêàìè. Îñíîâíîþ º ãðóïóâàííÿ çà òðüîìà êàòåãîð³ÿìè:
ïðèðîäíà, òåõí³÷íà, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà. Ó ïðèðîäíèõ (á³îëîã³÷íèõ) ñèñòåìàõ
ì³ñöå òà ôóíêö³¿ êîæíîãî åëåìåíòà, ¿õ âçàºìîä³ÿ òà âçàºìîçâ’ÿçîê âèçíà÷åí³ çà çàêîíàìè åâîëþö³¿. Ó òåõí³÷íèõ ñèñòåìàõ ì³ñöå òà ôóíêö³¿ êîæíîãî ìåõàí³çìó ÷è
äåòàë³ âèçíà÷åí³ êîíñòðóêòîðîì (òåõíîëîãîì), ÿêèé ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ âäîñêîíàëþº ¿¿. Ó ñîö³îåêîíîì³÷íèõ ñèñòåìàõ ì³ñöå, ôóíêö³¿ òà âçàºìîçâ’ÿçîê âèçíà÷àþòüñÿ ëþäüìè òà ñïåö³àëüíèìè ³íñòèòóòàìè, ñòâîðåíèìè äëÿ ï³äòðèìêè ñèñòåìè.
Ñèñòåìè ìîæíà êëàñèô³êóâàòè òàêèì ÷èíîì:
- ìàòåð³àëüí³ òà çíàêîâ³;
- ïðîñò³ òà ñêëàäí³;
- ïðèðîäí³ òà øòó÷í³;
- àêòèâí³ òà ïàñèâí³;
- â³äêðèò³ òà çàêðèò³;
- äåòåðì³íîâàí³ òà ñòîõàñòè÷í³.
Ñîö³îåêîíîì³÷íà ñèñòåìà – öå â³äêðèòà ñêëàäíà ñèñòåìà.
Ñèñòåìè, îñîáëèâî ÿêùî âîíè âåëèê³, ìàþòü íå ìåíøå äåñÿòè ñïåöèô³÷íèõ
âëàñòèâîñòåé:
1. Åìåðäæåíòí³ñòü (åìåðãåíòí³ñòü, ëàò. emergere – ç’ÿâëÿòèñÿ, âèíèêàòè) ÿê ñòóï³íü â³äì³ííîñò³ âëàñòèâîñòåé ñèñòåìè â³ä âëàñòèâîñòåé îêðåìèõ åëåìåíò³â.
Êîìá³íàö³ÿ äâîõ àáî ê³ëüêîõ åëåìåíò³â, ùî âçàºìîä³þþòü, âëàñòèâîñòåé (ÿêî-
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Òàáëèöÿ 1.1. Ïðèêëàäè äåÿêèõ âèçíà÷åíü îðãàí³çàö³¿
Джерело

Визначення

Энциклопедический
словарь Брокгауза и
Ефрона, 1916

Організація виробництва: правила, які орієнтують господарську дію людей і
предмети на досягнення цілей виробництва. Рекомендується розрізняти при
цьому організацію структур (побудов) виробництва та організацію процесів
виробництва

Файоль А. Общее и
промышленное
управление, 1923

Організувати підприємство – означає забезпечити його всім тим, що необхідне
для його функціонування: сировиною, устаткуванням, грошима, персоналом.
Організація – це сукупність, що складається з двох складових частин:
матеріального і соціального організмів.

Mellerowicz К. Allgemeine Організація – це планомірний вибір засобів для вирішення певного завдання.
Betriebswirtschaftslehre,
Вона є систематичним, планомірним об’єднанням людей і предметів задля
1954
регулювання процесу праці; сукупністю правил, усередині яких сформований
процес виробництва
Blom H. Organisation,
Information und
Oberwachung, 1977

Організація є засобом досягнення цілей; вона створює правила, у межах яких
приймаються рішення і здійснюються дії, що забезпечують досягнення
середньострокових і довгострокових цілей

Питерс Т., Уотерман Р.
Організація – це розумна система свідомо скоординованих видів діяльності, яка
В поисках эффективного не має зайвих елементів
управления, 1986
Словарь иностранных
слов, 1989

Організація (фр. – organisation): 1) будова, пристрій чого-небудь; 2) сукупність
людей, груп, об’єднаних для досягнення якоїсь мети, розв’язання певного
завдання на основі принципів розподілу праці, розділення обов’язків і
ієрархічної структури; суспільне об’єднання, державна установа

Мескон М.Х., Альберт М.,
Хедоури Ф. Основы
менеджмента, 1992

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується задля
досягнення загальної мети або цілей. Щоб вважатися організацією, така група
повинна відповідати кільком обов’язковим вимогам. До них належать: наявність
принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи; наявність принаймні одній мети, яку приймають як загальну всі члени даної групи; наявність
членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значущої для всіх мети

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый
словарь русского языка,
1993

Організація – це організованість, планомірний, продуманий устрій, внутрішня
дисципліна

Мільнер Б.З. Теорія
організації, 1999

Організація є свідомо координованим соціальним утворенням з певними
межами, яке функціонує на відносно постійній основі для досягнення загальної
мети (цілей)

Экономикс: англорусский словарьсправочник, 1994

Organizing – розподіл робіт серед окремих осіб і груп, а також координація їхніх
дій

Смолкин О.М.
Менеджмент: основы
организации, 1999

Організація – це встановлення і забезпечення доцільних зв’язків між
елементами системи

Управління якістю
Організація – це група робітників та необхідних засобів з розподілом
відповідальності, повноважень та взаємовідносин
продукції. Міжнародні
стандарти серії ISO 9000

