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ВСТУП
В умовах формування системи ринкових відносин у

суспільстві особливої актуальності набуває проблема
докорінної зміни внутрішнього господарського механіз-
му управління підприємствами та його формування з ме-
тою ефективного функціонування підприємств у довгос-
троковій перспективі. Основними елементами будь-яко-
го господарського механізму є суб'єкти господарюван-
ня (організатори виробництва) і відносини, у які вони всту-
пають з приводу організації суспільного виробництва
(господарські відносини). Розуміння категорії внутріш-
нього господарського механізму підприємства дозволяє
провести дослідження можливих форм його функціону-
вання та розробити концептуальні підходи до його фор-
мування з метою ефективного функціонування виробни-
чих промислових підприємств. Вітчизняні учені М.Г. Гре-
щак, Й.М. Петрович та ін. [1, 2] досліджують особливості
формування та функціонування внутрішнього госпо-
дарського механізму, центральне місце у якому відводять
економічному механізму підприємства. Так, у [1, с. 26]
визначено, що "...функціонування підприємства як сис-
теми господарюючих елементів (підрозділів) забезпе-
чується через його внутрішній економічний механізм".
Також автори  [1] стверджують, що саме господарський
механізм забезпечує взаємодію підсистем, розглядаючи
підприємство як систему, з точки зору системного підхо-
ду до управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження автора спрямоване на здійснення кри-

тичного аналізу та узагальнення класифікаційних типів
організаційних структур управління з метою встановлен-
ня передумов проектування організаційної структури в
умовах формування внутрішнього господарського меха-
нізму ефективного функціонування промислового
підприємства.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Узагальнюючи та доповнюючи думки вітчизняних

науковців [1, 2, 9], автор вважає доцільним представити
внутрішній господарський механізм через сукупність
підсистем, однією з яких дійсно є внутрішній економіч-
ний механізм. Функціонування промислового підприєм-
ства буде забезпечуватись через його внутрішній госпо-
дарський механізм (як систему), структура якого, на дум-
ку автора, повинна включати наступні підсистеми:

— організаційно-управлінська підсистема, складо-
вою якої є організаційна структура управління підприєм-
ством, виробнича структура та форми її організації, а та-
кож методи управління;

— внутрішній економічний механізм — підсистема
планування, обліку, аналізу, контролю та регулювання
діяльності підприємства;

— підсистема сукупного потенціалу підприємства;
— мотиваційно-правова підсистема.
Саме у такому вигляді внутрішній господарський ме-

ханізм промислового підприємства буде мати чітко виз-
начену структуру, тобто оптимальне співвідношення між
його складовими у вигляді кількісних та якісних показ-
ників, що дозволить визначати його адаптаційні власти-
вості, які можуть бути пристосовані до мінливих умов
функціонування підприємства у внутрішньому та зовніш-
ньому господарському середовищі.

Організаційно-управлінська підсистема складається
із адміністративно-правових засад функціонування
підприємства; організаційної структури управління
підприємством; виробничої структури; методів управління
(розподіл відповідальності та повноважень).

Щодо адміністративно-правових засад функціону-
вання підприємства, то підприємство є юридичною осо-
бою з встановленими державою у законодавчому поряд-
ку правами та обов'язками. Підприємство має відокрем-
лене майно, самостійний баланс, рахунки в установах
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банків, печатку із своїм найменуванням та іденти-
фікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі
інших юридичних осіб [3].

Промислове підприємство, як і будь-яка система,
може перебувати у двох станах: стійкому та нестійкому.
Стійкий стан виробництва забезпечується головним чи-
ном створенням адекватної та ефективної системи управ-
ління. Основною умовою пристосування виробничої си-
стеми до динамічного зовнішнього середовища та не-
стійкого спектра внутрішніх чинників є її спроможність
адаптуватися та створювати ефективний механізм вико-
ристання сприятливих тенденцій, що з'являються на пев-
них етапах діяльності промислового підприємства. Це
забезпечує гнучкість організаційної структури, тобто
спроможність системи цілеспрямовано адаптуватись до
мінливого, складного та нестійкого середовища і
здійснювати цей процес пристосування з мінімальними
витратами.

Кожний тип організаційної структури управління має
чітко визначений діапазон потенційних можливостей,
який забезпечується спеціалізованими функціональними
службами (департаментами): маркетингу, виробництва,
фінансів, кадрів, НДДКР та ін. На думку [4, с. 287], за-
лежно від зміни умов зовнішнього середовища відбу-
вається перерозподіл лідерського становища функціо-
нальних служб або їх конструктивна трансформація. Таке
твердження є не досить обгрунтованим, тому що не вра-
ховує систематичний вплив цілої низки внутрішніх фак-
торів на організаційну структуру управління, які виника-
ють у період функціонування підприємства, а також зв'яз-
ки, які забезпечують формування та підтримку певних
відношень між ланками управління.

Згідно з теорією організації, організаційна структу-
ра управління — це склад, взаємозв'язок та підпорядко-
ваність самостійних управлінських підрозділів та окре-
мих посад, які виконують функції управління. Орга-
нізаційна структура управління визначається її складо-
вими ланками та рівнями управління. Ця структура по-

винна забезпечувати стійкість зв'язків між елементами
управління та надійність функціонування системи в ціло-
му [5, с.147]. У рамках структури протікає управлінський
процес, між учасниками якого розподілені функції та за-
дачі управління. З цієї позиції організаційна структура
являє собою форму поділу та кооперації управлінської
діяльності, у межах якої відбувається процес управлін-
ня, який спрямований на досягнення тактичних та стра-
тегічних цілей підприємства. Таким чином, організаційна
структура управління віддзеркалює у собі всі цілі підприє-
мства, які розподілені між різними ланками та рівнями
управління, зв'язок між якими забезпечує координацію
дій по їх виконанню (досягненню).

Досліджуючи думки вітчизняних та зарубіжних уче-
них [2, 6, 7, 9] та ін., а також доповнюючи їх, автором
узагальнено класифікацію організаційних структур уп-
равління промисловими підприємствами на сучасному
етапі, яка може бути представлена у наступному вигляді
(рис. 1). Вирішення наукового завдання проектування
організаційної структури управління промисловим
підприємством  повинно враховувати відповідність цієї
структури конкретному об'єкту управління та його цілям,
умовам, у яких функціонує підприємство та його внутрі-
шньому господарському механізму.

Організаційні структури управління доцільно поділи-
ти на два класи за критерієм досягнення цілей та на два
види за ступенем централізації. Таке поєднання критеріїв
обумовлено наступним. Централізовані структури управ-
ління тяжіють до класу бюрократичних, а децентралізо-
вані — до класу адаптивних, тобто програмно-цільових
структур.

Лінійна структура управління дозволяє реалізувати
у системі управління тільки відношення "керівництво —
підпорядкованість", тобто керівник виконує усі функції з
управління підрозділами, володіє широким спектром
знань та  досвідом управління, забезпечує єдність
розпорядження у системі управління. Тобто його
діяльність спрямована на вирішення оперативних завдань

управління. Лінійне управління бу-
дується на основі виробничої структу-
ри промислового підприємства у ціло-
му, а також його підрозділами. Така
структура використовується у
більшості випадків виробничими
підприємствами малого та середньо-
го бізнесу, які здійснюють нескладне
виробництво однорідної продукції.

У сучасних умовах обмеженість
використання лінійних структур навіть
такими підприємствами обумовлена
перевантаженням інформацією, знач-
ними потоками документації, зроста-
ючою чисельністю контактів з підлег-
лими, вищими та суміжними організа-
ціями, тобто усіма елементами зовні-
шнього середовища підприємства. Це
ускладнює можливості керівника
щодо адекватного керівництва склад-
ними процесами, які обумовлені зро-
стаючими вимогами сучасного вироб-
ництва та знижує ефективність управ-
ління.

Функціональна структура врахо-
вує особливості сучасного виробниц-
тва та управління у частині їх спеціа-
лізації. Саме диференціація функцій
управління закладена в основу функ-

Рис. 1. Узагальнена класифікація типів організаційних
структур управління промисловими підприємствами
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ціональної структури управління. За умов використання
такої структури управління здійснюється усім підприєм-
ством у цілому по кожній функції окремо. Для виконання
кожної функції у системі управління створюється спеціа-
лізований підрозділ, діяльність якого націлена на вирі-
шення специфічного кола завдань. Таким чином, функц-
іональна структура створює умови для: підвищення про-
фесійної кваліфікації робітників; високої компетентності
спеціалістів, які відповідають за здійснення конкретних
функцій; підвищення ефективності управління за тими
напрямками, де завдання є повторюваними; реагування
на потреби виробництва шляхом створення нових функ-
ціональних служб. Поряд із цим така структура підвищує
значущість специфічних інтересів окремої управлінської
ланки, що може привести до суб'єктивного переоціню-
вання кожним керівником значення своїх підрозділів, яки
придбають тенденції до самозбереження та самовдос-
коналення навіть в умовах, коли потреба у цих підрозді-
лах відпадає. Визначені тенденції приводять до наступ-
ного: формування вузької точки зору менеджменту; на-
явності неправильного визначення пріоритетів підприє-
мства його функціональними керівниками; виникнення
проблеми функціональної координації дій, що знижує
ефективність управління підприємством та вирішення
завдань стратегічного характеру; порушення принципу
єдиноначальності. У результаті знижуються адаптивні
властивості промислового підприємства до мінливих умов
зовнішнього середовища.

Лінійно-функціональна (комбінована) організаційна
структура управління базується на сполученні лінійних та
функціональних зв'язків при побудові структури управл-
іння з метою усунення недоліків кожної з них окремо. У
лінійно-функціональній структурі прийнято такий роз-
поділ праці, коли лінійні ланки управління наділені пра-
вами єдиноначальності та виконують функції розпоряд-
ництва, а функціональні ланки здійснюють допомогу
лінійним підрозділам у плануванні, координації, стиму-
люванні, обліку, контролі, аналізу, регулюванні їх діяль-
ності у формі інформування та консультування. Вплив на
лінійні підрозділи вони здійснюють через лінійних керів-
ників, а значущість функціональних служб залежить від
масштабів господарської діяльності підприємства. З од-
ного боку, лінійно-функціональна структура забезпечує
дотримання принципу єдиноначальства, а з іншого боку,
передбачає раціональну спеціалізацію управлінських
ланок. Однак вона не позбавлена недоліків. Так, цій
структурі властива статична стійкість, що обмежує мож-
ливості до адаптації, гнучкості, особливо при вирішення
нових завдань. Інноваційна спрямованість розвитку
підприємства за умов існування такої структури обме-
жується та викликає ускладнення міжфункціональної
координації дій із впровадження інноваційних програм;
ускладнення реалізації внутрішньовиробничих інновац-
ійних проектів без втручання керівників вищих ланок.
Також для неї характерними є відсутність регламентації
горизонтальних зв'язків, перевантаження верхнього
рівня функціями координації, що приводить до виникнен-
ня нераціональних та стихійних взаємодій; вище керів-
ництво, залишаючи за собою вирішення усіх проблем,
зменшує мотивацію підлеглих вирішувати ці проблеми.
Тобто лінійно-функціональна система управління, а саме
принципи її дії, протидіють нововведенням.

Дивізіональна структура управління орієнтована на
диверсифіковані підприємства та об'єднання підпри-
ємств. Потреба у застосуванні дивізіональної структури
виникла у зв'язку з різким збільшенням розмірів
підприємств, ускладненням технологічних процесів,  ди-

версифікованістю їх діяльності. Ключовими факторами
в управлінні промисловими підприємствами з даною
структурою стають не керівники функціональних
підрозділів, а менеджери, які очолюють виробничі
підрозділи. Структуризація відбувається, як правило, за
одним із наступних критеріїв: по продукції, що випус-
кається підприємством (продуктова спеціалізація); по
орієнтації на споживача; по регіонах, що обслуговують-
ся підприємством. Така структура забезпечує наступне:
координацію діяльності функціональних служб по гори-
зонталі; більш тісний взаємозв'язок промислового
підприємства зі своїми споживачами; спостерігається
швидка реакція підприємства на зміни у зовнішньому се-
редовищі; координацію роботи у підрозділах внаслідок
підпорядкування одній особі тощо. Тобто дивізіональні
структури мають функціональну спрямованість, певний
ступінь пристосовування до мінливих умов, у яких функ-
ціонує промислове підприємство, що наближує ці струк-
тури за окремими властивостями до програмно-цільових,
адаптивних структур управління.

Однак дивізіональні структури супроводжуються зро-
станням ієрархічної вертикалі управління, що обумовлює
виникнення дублювання функцій на різних рівнях управ-
ління; зростанням витрат, пов'язаних з утриманням уп-
равлінського персоналу, зокрема адміністративних вит-
рат. Тобто в умовах погіршення стану товарного рику
промислового підприємства така структура може приве-
сти до падіння рентабельності, виникнення проблем із
ціновою політикою і навіть до збитковості.

Адаптивна структура — це організаційна структура,
що дозволяє мобільно реагувати на зміни у навколишньо-
му середовищі. До них відносять проектні та матричні
структури, а також їх комбінації та модифікації. Програм-
но-цільові структури передбачають створення спеціально-
го органу управління  розробкою та впровадженням круп-
них програм, вирішенню окремих технічних, організацій-
них та соціально-економічних завдань. Програмно-цільо-
ва структура — це механізм управління, який покладено в
основу лінійно-функціональної структури з метою підви-
щення адаптивних властивостей промислового підприєм-
ства з метою його ефективного функціонування у динамі-
чних зовнішніх та внутрішніх умовах діяльності.

Структура координаційного типу передбачає створен-
ня спеціального координаційного органу у існуючій
лінійно-функціональній структурі, при цьому лінійні кері-
вники вищого рівня передають частину своїх повноважень
координаційному органу, але правами безпосереднього
розпорядництва цей орган не наділяється, що і стало го-
ловною проблемою тривалого існування таких структур.

Проектні структури передбачають створення проек-
тної групи, яка очолюється керівником проекту; вона во-
лодіє необхідними ресурсами для вирішення науково-
технічного або виробничого завдання. Керівник проекту
наділяється усіма необхідними повноваженнями для ре-
алізації проекту.  Необхідність постійного вирішення
складних завдань з розвитку виробництва обумовила
створення програмно-цільового органу управління, так
з'явилась матрична структура управління.

Матрична структура управління побудована на по-
єднанні лінійно-функціональної та програмно-цільової
структур управління та створенні спеціального механіз-
му їх взаємодії. Він грунтується на раціональному роз-
поділі відповідальності, прав та функцій між лінійними,
функціональними та програмно-цільовими органами.
Головною особливістю структур матричного типу є ство-
рення спеціального постійно діючого органу, який зай-
мається ініціюванням та виконанням комплексних про-



ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

49

грам. Основним завданням цього органу є розподіл ре-
сурсів між усіма програмами. Взаємодія програмно-
цільового органу з підрозділами лінійно-функціональної
структури обумовлює створення нових горизонтальних
зв'язків у системі управління. Матрична структура надає
можливість одночасного впровадження різних типів стра-
тегічної ініціативи; створення умов для прийняття рішен-
ня за критерієм найбільшої вигоди для промислового
підприємства, що спонукає керівників та працівників уп-
равлінського апарату до активізації своєї діяльності;
підвищує оперативність у маневруванні ресурсами при
виконання кількох програм у межах одного підприємства.
Таким чином, головна характеристика та структуроутво-
рюючий елемент матричних структур — мета, спосіб до-
сягнення якої має визначити та здійснити цільова група.

Конгломератний тип організаційної структури управ-
ління дуже популярний серед підприємців у наукомістких
галузях, де потрібно швидко переходити на нові види
продукції та припиняти виробництво застарілої продукції.
Для них характерним є високий рівень децентралізації
влади, можливість швидкої диверсифікації з мінімальним
порушенням існуючих в конгломераті зв'язків; мінімаль-
на залежність між складовими, що входять до конгломе-
рату. Це структури, які більше тяжіють до децентралізо-
ваного виду (див. рис. 1), що і обумовлює певні недоліки,
які притаманні цій структурі, а саме проблематичність
підтримки загального іміджу в умовах достатньої стра-
тегічної свободи; автономія підрозділів може блокувати
досягнення вигод стратегічного поєднання.

Інтеграційні структури управління передбачають по-
годжений розвиток і взаємне доповнення однієї структу-
ри іншою в інтересах більш ефективного використання
ресурсів і більш повної реалізації цілей підприємства (об-
'єднань підприємств).

Таким чином, організаційна структура управління
може сприяти ефективному функціонуванню внутріш-
нього господарського механізму, а може стримувати
його розвиток. Практика функціонування вітчизняних
підприємств та підприємств розвинених країн довела
правильність висновків про поступовий перехід від тра-
диційних функціональних та лінійно-функціональних
стриктур управління до структур з більш або менш ав-
тономними підрозділами різних типів. Ці тенденції
підтверджують думку про існування загальних проблем
великих та середніх підприємств — втрату гнучкості та
уповільнення реакції на зміни у середовищі. Створення
автономних підрозділів — це спроба поєднати в одній
структурі керованість, яку забезпечують централізовані
органи управління, де здійснюються координація різно-
манітних видів діяльності, та підприємницьку гнучкість
"локальних форм" автономних формувань. Сьогодні
можна стверджувати, що відбувається перехід від жор-
стких організаційних структур управління, зорієнтова-
них на поточну діяльність, до гнучких, спрямованих на
розвиток.

Розвиток економічних відносин обумовлює не-
обхідність трансформації та удосконалення організа-
ційних структур управління промисловими підприємства-
ми. Від вибору організаційної структури управління за-
лежить ефективність функціонування внутрішнього гос-
подарського механізму. В умовах непередбаченого еко-
номічного середовища зрозуміло, що існуючі форми
організації та управління малорухливі, тому з'являється
потреба у створенні органічних структур, які б, з одного
боку, були спроможні швидко пристосовуватись до си-
туації, що склалась у внутрішньому та зовнішньому се-
редовищі підприємства, а з іншого боку, зберігали

цілісність та були керованими, тобто потрібно знайти
оптимальне співвідношення між децентралізацією та цен-
тралізацією при побудові організаційної структури управ-
ління промисловим підприємством.

ВИСНОВКИ
Враховуючи усі переваги та недоліки організаційних

структур, автором сформульовано передумови, на яких
повинен грунтуватись процес проектування орга-
нізаційної структури управління як організаційно-управ-
лінської підсистеми внутрішнього господарського меха-
нізму ефективного функціонування промислового
підприємства:

— врахування специфіки (галузеві особливості, роз-
міри підприємства, кадровий склад, рівень механізації
тощо) підприємства з метою раціоналізації потоків інфор-
мації та технології її обробки;

— раціоналізація територіального розміщення усіх
підрозділів та структурних одиниць;

— надійність внутрішньофірмових комунікацій на
рівні документообігу з метою мінімізації витрат на транс-
портування документації та потоків інформації;

— постійний моніторинг функцій підрозділів та струк-
турних одиниць організаційної структури з метою враху-
вання змін внутрішнього та зовнішнього середовища;

— досягнення економічних, науково-технічних та
інших цілей підприємства з мінімальними витратами на
весь обсяг інформації, необхідної для розробки управл-
інських рішень та своєчасної їх реалізації;

— мінімізація кратності передачі інформації між
підрозділами відповідно до розробленої схеми їх взає-
модії.
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