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ВСТУП
Виробнича структура є складовою загальної орга'

нізаційної структури управління і являє собою сукупність
основних, допоміжних та обслуговуючих підрозділів
підприємства, які забезпечують переробку входу систе'
ми на її вихід — готовий продукт із параметрами, що зак'
ладено у бізнес'плані підприємства. Характер побудови
підрозділів, їх число визначається такими формами
організації виробництва, як спеціалізація, концентрація,
кооперування та комбінування.

Виробнича структура промислового підприємства
визначається наступними факторами: особливостями тех'
нології виготовлення виробів; масштабами виробництва
продукції та трудомісткістю її виготовлення; характером
та ступенем спеціалізації цехів, філій та підприємства в
цілому; кооперуванням з філіями, виробничими підприє'
мствами інших галузей та внутрішньою кооперацією;
рівнем автоматизації та механізації виробництва; рівнем
впровадження інноваційних технологічних процесів тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є здійснення критичного аналізу

існуючих форм організації виробництва, встановлення
ринкових проявів, переваг та недоліків спеціалізації, ко'
оперування, концентрації та комбінування виробництва,
а також розробка концептуальних положень проектуван'
ня організаційної структури управління промисловим
підприємством.
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Здійснено критичний аналіз видів виробничих структур, характерних для підприємств ма�

шинобудування, форм організації виробництва (спеціалізація, кооперування, концентрація та

комбінування виробництва).  Досліджено методи управління підприємством  з урахуванням

впливу факторів на виробничу структуру в умовах проектування організаційної структури уп�

равління промисловим підприємством.

The critical analysis of kinds of industrial structures, characteristic for the enterprises of

mechanical engineering, forms of the organization of manufacture (specialization, cooperation,

concentration and combinations of manufacture) have been carried out. Methods of operation of

business in view of influence of factors on industrial structure in conditions of designing of

organizational structure of management of the industrial enterprise have been researched.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для машинобудівних підприємств характерними є

наступні види виробничої структури:
— технологічна структура характеризується тим, що

кожний основний цех спеціалізується на виконанні пев'
ної частини загального технологічного процесу; також
значною тривалістю технологічного циклу;

— предметна структура характеризується тим, що ос'
новні цехи підприємства сформовані за ознакою виготов'
лення кожним з них певного виробу або його частини; вона
дозволяє використовувати спеціалізоване обладнання;
сприяє удосконаленню кваліфікаційного рівня персоналу,
використанню поточних методів виробництва;

— змішана структура, вона характеризується наявн'
істю на одному підприємстві основних цехів, які органі'
зовані як за технологічною, так і за предметною ознака'
ми.

Організація основних цехів за технологічною ознакою
характерна для підприємств машинобудівного одинично'
го та серійного виробництва із різною та нестійкою но'
менклатурою виробів. Вид руху деталей у цехах послідов'
ний, ділянки організовані за ознакою одноманітності ус'
таткування. Технологічна структура ділянок викликає не'
обхідність складних виробничих зв'язків, що ускладнює
оперативне управління виробництвом і його планування.
Предметна структура використовується зазвичай на
підприємствах із крупносерійним та масовим виробницт'
вом, а устаткування в цехах встановлюється відповідно



Інвестиції: практика та досвід № 11/200924

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Та

б
л

и
ц

я
 1

. 
К

р
и

ти
ч

н
и

й
 а

н
а

л
із

 ф
о

р
м

 о
р

га
н

із
а

ц
ії

 в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а

 т
а

 ї
х 

р
и

н
ко

в
и

х 
п

р
о

я
в

ів



ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

25

П
ро

до
вж

ен
н

я 
т

аб
л

и
ц

і 
1



Інвестиції: практика та досвід № 11/200926

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
З

ак
ін

че
н

н
я 

т
аб

л
и

ц
і 

1



ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

27

послідовності технологічного процесу обробки одних і тих
же деталей. Однак предметна побудова цехів можлива
також і в умовах одиничного та дрібносерійного вироб'
ництва, де вони можуть бут створені за конструктивно та
технологічно однорідними виробами. При змішаній струк'
турі за технологічною ознакою формуються заготовчі
цехи, а механічні та складальні цехи організуються за пред'
метною ознакою. Взагалі ж, виробнича структура маши'
нобудівних підприємств визначається повнотою охоплен'
ня підприємством технологічних фаз або повнотою вироб'
ничого циклу. За цією ознакою підприємства поділяють
на два види: підприємства з повним охопленням техноло'
гічних фаз, що мають основні цехи за усіма стадіями тех'
нологічного процесу; підприємства з неповним охоплен'
ням технологічних фаз, вони характеризуються відсутні'
стю у виробничій структурі тієї чи іншої технологічної фази
основного виробничого процесу.

Оптимізація виробничої структури підприємства та
його підрозділів у будь якій галузі можлива за рахунок
спеціалізації та кооперування.

Автором проведено дослідження форм організації
виробництва та встановлено їх переваги та недоліки у за'
лежності від визначеного виду організації виробництва з
урахуванням ринкових умов, у яких функціонують
підприємства (табл. 1). У залежності від форми спеціал'
ізації виробничі підрозділи підприємства організуються
за технологічним, предметним, подетальним та функціо'
нальним принципами. На машинобудівних підприємствах
використовується предметно'технологічна організація
побудови виробничих підрозділів. Форми спеціалізації
основних цехів підприємств машинобудівної галузі зале'
жать від того, на якій стадії відбуваються виробничі про'
цесі (заготівельній, оброблювальній, складальній). Вза'
галі ж, спеціалізація передбачає звуження номенклату'
ри продукції, що виробляється по виробничих ланках, об'
меження різновидів виконуваних технологічних процесів
[1, с.13].

Кооперування є наслідком спеціалізації, іншою сто'
роною процесу суспільного розподілу праці. Передумо'
вою кооперування є наявність постійної потреби у мате'
ріалах, напівфабрикатах, комплектуючих виробах, послу'
гах у галузі, на підприємстві, у цехах та на дільницях. Ко'
оперування організується також за умов наявності
вільних виробничих потужностей на одних підприємствах
та їх нестачі на інших.

Сьогодні в умовах обмеженості власних фінансових
ресурсів підприємств, які воно може спрямовувати на
придбання нових виробничих потужностей в умовах на'
рощування обсягу виробництва, особливо актуальним по'
стає питання альтернативного вибору: придбати потуж'
ності та виробляти додаткові вироби та їх складові, або
здійснювати кооперування виробництва.

Економічні вигоди кооперування обумовлені ефек'
тивністю спеціалізації. Разом з тим його безпосередній
ефект забезпечується тільки у тому випадку, коли деталі,
що поставляються, необхідної якості виходять дешевше
ніж при власному виробництві, а постачання здійснюєть'
ся в повній відповідності з договорами постачань.

Сучасне підприємство не може обійтись без розвину'
тої системи коопераційних зв'язків. Разом з тим процес
встановлення таких зв'язків супроводжується великими та
дороговартісними зусиллями по зв'язуванню роботи коо'
перуємих підприємств у просторі, часі, грошових коштах.
Одним із шляхів вирішення проблеми коопераційних
зв'язків може бути формування мотиваційного механізму,

який охоплював би матеріальну зацікавленість та відпові'
дальність постачальників у досягненні кінцевих результатів
діяльності споживачів. З іншого боку, мова йде про вибір
постачальників з високим рівнем конкурентоспромож'
ності. Саме цей критерій об'єднує у собі такі показники,
як якість продукції, ціна, імідж та місія постачальника,
надійність постачальника, якість сервісу, витрати на експ'
луатацію продукції постачальника у споживача. Аналогіч'
ний підхід повинні використовувати і споживачі по відно'
шенню до організації'виробника продукції.

Концентрація виробництва передбачає зосереджен'
ня виробництва певних видів продукції або послуг на не'
багатьох крупних підприємствах у межах невеликого рег'
іону [2, с. 375]. Інші автори додають до цього визначення
також те, що концентрація — це процес зосередження
речових та особистих факторів виробництва та обсягів ви'
робництва на великих підприємствах; вона тісно пов'яза'
на з концентрацією капіталу, створює його технологічну
основу. Одним з напрямків концентрації виробництва у
ринкових умовах господарювання з метою концентрації
капіталу та факторів виробництва є формування дивізіо'
нальних структур управління декількома підприємствами,
активи яких належать одному власнику. В умовах динамі'
чного та мінливого зовнішнього середовища складно ке'
рувати різними та географічно віддаленими підприємства'
ми, що і зумовило використання дивізіонального підходу
до побудови організаційної структури управління.

Комбінування виробництва являє собою об'єднання у
складі одного підприємства декількох різних підприємств,
або це об'єднання у одній компанії виробництв різних га'
лузей на організаційній, технологічній та економічній ос'
нові. Таке об'єднання являє собою виробничий комплекс,
який розташований на одній території та має загальну ви'
робничу інфраструктуру. Ця форма організації виробниц'
тва має суттєві недоліки, що пов'язані з необхідністю на'
явності єдиного енергетичного господарства, спільних до'
поміжних та обслуговуючих виробництв, наявності сиро'
винної та матеріальної бази, яка територіально не відда'
лена від підприємства'комбінату тощо.

Проведене дослідження дає змогу виділити з усіх
форм організації виробництва концентрацію виробницт'
ва, як найбільш перспективну форму, яка спрямована на
концентрацію капіталу та факторів виробництва. З іншо'
го боку, концентрація виробництва поєднує у собі озна'
ки спеціалізації, кооперування та комбінування виробниц'
тва, а її напрями — інтеграція та диверсифікація спрямо'
вані на інноваційний розвиток підприємств. Таким чином,
формування виробничої структури підприємства зале'
жить від типу виробництва, методу організації виробниц'
тва, форми організації виробництва. В умовах концент'
рації капіталу, що відбувається на сучасному етапі роз'
витку промисловості в Україні, при проектуванні органі'
заційної структури управління необхідно враховувати
фактори, що впливають на формування виробничої
структури та методи управління підприємством. Методи
управління на мікрорівні (на рівні підприємства) являють
собою управлінську діяльність, яка спрямована на об'єкти
управління з метою досягнення цілей підприємства. У си'
стемі методів управління промисловим підприємством
пріоритетне місце займають економічні методи, які ба'
зуються на урахуванні економічних законів, але не менш
важливими є також і організаційно'адміністративні та
соціально'психологічні методи.

На основі проведеного дослідження та аналізу літе'
ратурних джерел [1—8] автором сформульовано концеп'
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туальні положення проектування організаційної структу'
ри управління промисловим підприємством шляхом спо'
лучення (поєднання) системно'цільового та функціональ'
но'технологічного підходів, одночасне використання
яких обумовлюється конкретними умовами функціону'
вання промислового підприємства.

Системно'цільовий підхід полягає у побудові струк'
тури цілей промислового підприємства, визначенні на її
основі функцій управління та їх організаційне оформлен'
ня. Переваги цього підходу полягають у можливості вра'
хувати особливості умов діяльності конкретного підприє'
мства, змінювати за необхідністю склад та зміст функцій
управління ним, проектувати різні організаційні форми
(лінійно'функціональні, програмно'цільові, матричні
тощо).

Функціонально'технологічний підхід до побудови
організаційної структури базується на раціоналізації по'
токів інформації та технології її обробки. Запропонова'
ний підхід забезпечує змогу достатньо повно врахувати
особливості конкретної організації, відрізняється гнучк'
істю та універсальністю. Однак є певні труднощі у його
використанні, що пов'язані з необхідністю зміни докумен'
тообігу, тому багато авторів вважає, що використання
цього підходу практично неможливе. Чим це можна по'
яснити?

При здійсненні процесів реорганізації структури уп'
равління треба завжди враховувати, що об'єктивно існує
феномен "опору", викликаний тим, що організаційні зміни
породжують розрив між стереотипами поведінки, крите'
ріями роботи та новою структурою управління. Опір вик'
ликає не нова система (організаційна структура управлі'
ння), а сам процес змін. Під "опором" розуміють таке яви'
ще, яке викликає необгрунтовані відстрочки впроваджен'
ня заходів, появу додаткових витрат, що знижують ефек'
тивність змін, тощо. Важливим фактором стримування
опору є заходи, що прискорюють здійснення змін, зни'
жують невизначеність наслідків змін для підприємства в
цілому та його окремих робітників.

ВИСНОВКИ
Концептуальні положення проектування орга'

нізаційної структури управління промисловим підприєм'
ством на основі поєднання системно'цільового та функ'
ціонально'технологічного підходів зводяться до наступ'
ного.

1. На основі системного підходу формулювання ви'
мог до структури управління, які віддзеркалюють сучасні
загальні завдання, принципи та методи управління про'
мисловим підприємством, враховують умови його поточ'
ного функціонування та можливість прогнозування зміни
умов функціонування у майбутньому. Проектування по'
винно бути націлено на досягнення цілей підприємства
шляхом оптимального сполучення централізованого та
децентралізованого підходів до управління.

2. Структуризація цілей промислового підприємства
шляхом дедуктивного дослідження, коли вирішальне
значення, що зумовлює всю ієрархію подальших рішень,
набуває узагальнена оцінка цілей системи та її підсистем,
основних шляхів розвитку системи. На цій основі
здійснюється вибір конкретних елементів організаційної
структури управління та утворюється механізм їх взає'
модії.

3. Ідентифікація існуючої організаційної структури
управління шляхом використання системно'цільового
підходу з метою встановлення параметрів системи (мета,

завдання, ресурси) та виявлення вузьких місць в органі'
зації управління. Ідентифікація означає, що інформація,
яка використовується з метою проектування системи уп'
равління повинна носити кількісно визначений характер.
Значна частина інформації якісного характеру може бути
перетворена у кількісну за допомогою використання ма'
тематичних та статистичних методів. Такий підхід ство'
рює можливість вимірювання ефективності управлінсь'
ких рішень, які базуються на аналізі результатів функці'
онування досліджуваної системи у різні періоди її функ'
ціонування.

4. Ідентифікація бізнес'процесів існуючої організа'
ційної структури управління шляхом використання фун'
кціонально'технологічного підходу, яка спрямована на
оптимізацію руху інформаційних, матеріальних та фінан'
сових потоків. Реалізація цього положення має за мету
досягти оптимального розподілу праці шляхом спеціалі'
зації, встановлення необхідних відносин між частинами
або підрозділами підприємства шляхом диференціації та
інтеграції, знаходження оптимального співвідношення
між рівнем централізації та децентралізації в управлінні
промисловим підприємством.

5. Економічне обгрунтування чисельності при проек'
туванні організаційної структури управління за допомо'
гою побудови інформативної системи економічних показ'
ників, що дозволяє здійснювати аналіз, планування та
прийняття виважених управлінських рішень щодо оцінки
ефективності структури управління. Ця система показ'
ників повинна складатись з базових економічних показ'
ників та їх варіюючої частини, наявність якої обумовлена
умовами, що постійно змінюються у результаті обміну
підприємства інформацією та ресурсами із зовнішнім се'
редовищем.

Реалізація цих положень на практиці дозволить вир'
ішити наукове завдання щодо формування організаційно'
управлінської підсистеми внутрішнього господарського
механізму ефективного функціонування промислового
підприємства.
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