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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Організаційна структура ефективного управління

малим підприємством не може бути реалізованою без

створення прийнятної саме для нього структури уп(

равління. Проте наукові дослідження та навчальна

література переважно орієнтовані на великі підприє(

мства, які й є основними замовниками та генератора(

ми ідей у сфері управління. Для малого ж бізнесу

прийнято вважати лінійно(функціональну структуру

управління.
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set of high professional qualities.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Завданням даної роботи є довести положення про

те, що сучасний малий бізнес повинен використовувати

організаційні структури управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Викладення загальної теорії організації, частиною

якої є вивчення структур управління організаціями, мож(
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на знайти у навчальних та наукових працях таких вче(

них, як Б.З. Мільнера, Г.В. та О.А. Осовські, Д.В. Оля(

нич, О.В. Чаянова, Н. Чумаченко, В. Черняк, В. Ревен(

кота багатьох інших. Серед видатних іноземних вчених

слід відмітити внесок І. Ансоффа, Т. Бьорнса, В.А. Грей(

кунаса, Дж.Г. Марча, Л.Ф. Урвіка, А. Файоля, М.М. Хам(

мера і Дж.А. Чампі, А.Д.(мол. Чандлера.

Вони вивчали різні аспекти організаційної діяль(

ності: кооперацію, розподіл управлінської праці, бюрок(

ратичні та органічні способи взаємодії тощо. Проте ос(

новними об'єктами їх досліджень ставали великі

підприємства або великі маси людей. Проблема ж ви(

бору типу структури управління малим підприємством

постала ще в кінці ХХ ст. і не набула науково обгрунто(

ваного вирішення і досі; висновки щодо розвитку та

перетворень організаційних структур управління, які

складають фундамент сучасної організаційної теорії, не

завжди можуть бути використані на малих підприєм(

ствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структура (лат. structura( будова) — форма орга(

нізаційної системи, єдність стійких взаємозв'язків між її

складовими. Для підприємства (організації) використо(

вується термін "організаційна структура" — схема його

(її) побудови з окремих підрозділів з їхніми взаємо(

зв'язками, які визначаються поставленими цілями й роз(

поділом функцій і форма поділу праці по управлінню.

Управляти — це вести підприємство до мети, намагаю(

чись при цьому найкращим чином використовувати його

ресурси. Фахівці вважають, що не існує ідеальної мо(

делі управління, оскільки кожне підприємство унікаль(

не. Підприємства перебувають у процесі постійного по(

шуку своєї моделі управління. Сучасна система управ(

ління на малому підприємстві повинна бути простою і

гнучкою. Її головним критерієм має бути забезпечення

ефективності та конкурентоспроможності роботи

підприємства. Це особливо важливо для підприємств

малого бізнесу, де без дотримання цих умов важко роз(

раховувати на успіх [5]. Організація управління перед(

бачає вирішення наступних питань:

— створення структури підприємства,

— розподіл повноважень.

Ключовим аспектом організації управління є ство(

рення структури підприємства.

Під структурою розуміється упорядкована су(

купність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться

між собою в стійких взаєминах, що забезпечують їх

функціонування і розвиток як єдиного цілого.

Елементами структури є окремі працівники, служби

та інші ланки апарату управління. В рамках структури

протікає управлінський процес, рух інформації і прий(

няття управлінських рішень, між учасниками якого роз(

поділені задачі і функції управління, а отже, права і

відповідальність за їх виконання. Організаційна струк(

тура підприємства є засіб для досягнення поставлених

цілей і завдань. Робота над структурою повинна почи(

натися з цілей і стратегії. Структура йде за стратегією,

Таблиця 1. Структури управління малого підприємства

    
   -   

,      
 ,     

    ,  
’    [2, c. 219-221] 

 
 

-  ,     
   

 ; 
-     

  ,  
   ; 

-    ; 
-     

    
; 

- ,    
  

-    
; 

-  , 
  ,  

  ,   
 ; 

-     
   ; 

-     
 ; 

-      
  

-   .  
   ,   

     ,  
     

 

     ,   
    ,      

      

    
 ,     

     
  ,  

    
   . 

    
        

-    
 ;  

-    
; 

-    
   ; 

-     
 ’ ; 

-    
  

-    
; 

-    ; 
-   

; 
-  ; 
-   
 

-    -  
    .  

     ,  
     

, ,     
 [1, c. 153-155]. 

 -     
,     

 ,    ,  
     

      

-     
 ; 

-   ; 
-    

   ; 
-     

    
; 

-    
   

 

-    
   ; 

-     
 ,   

 ; 
-   ; 
-  ; 
-   

   
  ; 

-     



Інвестиції: практика та досвід № 24/201578

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

визначається нею, тобто структура змінюється тоді,

коли змінюється стратегія.

Перш ніж визначити структуру, необхідно проана(

лізувати всі види діяльності, необхідні для функціону(

вання підприємства, виділити ключові з них, від яких,

насамперед, залежить успіх справи, потім розподілити

їх по блокам.

Проектуючи структурні елементи організації, по(

трібно відповісти на чотири запитання:

1) Які основні компоненти організації?

2) Які компоненти потрібно з'єднати, а які відокре(

мити?

3) Якого розміру і якої форми повинні бути компо(

ненти?

4) Як їх розмістити і які між ними повинні бути відно(

сини?

Враховуючи важливість визначення структури для

успіху підприємства, необхідно взяти до уваги ознаки

оптимальної структури, а також впливають на неї фак(

тори.

Для українського малого бізнесу найбільш простий

є структура підприємства, що знаходиться в одноосіб(

ному володінні.

Таке підприємство зазвичай управляється власни(

ком, який бере на себе весь ризик підприємництва.

Глава підприємства нерідко сам займається бухгал(

терським обліком, збутом і постачанням, цінами і рек(

ламою.

Загалом же, існують такі структури управління, які

можна було б адаптувати до умов малого підприємства

(табл. 1).

У міру зростання підприємства і обсягу продажу

створюється управлінська група. Вона може включати

керуючого власника, агента з постачання, часто вико(

нує функції технолога, майстра, в підпорядкуванні яко(

го знаходяться робочі. Для тимчасової роботи запро(

шується бухгалтер. Суміщення професій, управлінських

функцій, родинні чи сімейні стосунки на таких підприє(

мствах сприяють економному використанню ресурсів.

При загальній простоті організаційно(управлінських

структур малих підприємств багато з них стикаються зі

складними проблемами. Успіх функціонування таких

підприємств грунтується, по суті, на особистій майстер(

ності та ентузіазмі управляючого. Проте в сучасних ук(

раїнських умовах одного ентузіазму недостатньо. Як

показує досвід, один з основних факторів, що сприя(

ють розорення малих підприємств, брак управлінських

знань у власників і керівників цих підприємств [3, c. 71—

74].

Тому вони змушені вдаватися до послуг консульта(

ційних підприємств або залучати на роботу професій(

них менеджерів. В Україні життєздатними сьогодні ви(

являються ті малі підприємства, які впроваджують фор(

ми та методи управління, що грунтуються на стратегії

заповзятливості. Успіх діяльності таких підприємств

забезпечують систематичні інновації у сфері продукції

або послуг, що дають змогу створити новий ринок, за(

довольнити нові потреби.

В умовах ринку з його твердою конкуренцією ви(

живає і успішно розвивається той, хто тримає руку на

пульсі розвитку попиту та пропозиції і змінює характер

і спрямованість виробництва у відповідності з їх вимо(

гами. Іншими словами, головною вимогою до управлін(

ня малим підприємством в умовах ринку є забезпечен(

ня його адаптивності гнучкості і пристосування до мінли(

вих умов господарювання.

Український малий бізнес різноманітний. Він роз(

різняється за цілою низкою чинників, і кожен з них в тій

чи іншій мірі впливає на особливості управління конк(

ретним підприємством. Серед таких чинників слід за(

значити розмір підприємства, чисельність і склад працю(

ючих, форму власності, галузь діяльності, обсяг та асор(

тимент продукції або послуг, організаційну структуру

підприємства та ін. Найбільший вплив на визначення

конкретної організації управління є, перш за все, розмір

підприємства, а точніше, чисельність персоналу.

У залежності від чисельності працюючих на під(

приємстві має свою специфіку і менеджмент. У цьому

зв'язку можна виділити три рівня управління.

1. Неорганізоване управління.

2. Організоване управління.

3. Науково обгрунтоване організоване управління.

Перший низький рівень технології управління відпо(

відає малим підприємствам з чисельністю працюючих

до 20 осіб. У них відсутнє спеціальне управлінський

підрозділ, а саме управління ведеться на елементарно(

му рівні і включає лише ведення бухгалтерського об(

ліку, контроль за рентабельністю господарської діяль(

ності та керівництво роботою.

Другий середній рівень технології управління відпо(

відає підприємствам з чисельністю працюючих від 21 до

80 осіб. У них вже частіше є спеціальне управлінський

підрозділ здатне, більше або менше, організовано

управляти господарством. Практикується технологія

управління виробництвом, збутом, працею, фінансами.

Третій високий рівень технології управління відпов(

ідає підприємствам з чисельністю працюючих понад 80

осіб. На таких підприємствах вже є добре організовані

управлінські підрозділи. А інакше просто не можна.

Кожне з таких підрозділів володіє більш високою

технологією управління у своїй області. На жаль, тип

управління з низьким рівнем технології управління на

українських малих підприємствах, часто переноситься

на малі підприємства другого і навіть третього типу з

вищезазначеної класифікації і ведеться насамперед від

бажання власників (засновників) заощадити на управ(

лінському персоналі, і все управління бере на себе сам

власник, або в деяких випадках запрошений або при(

значений директор і запрошений бухгалтер.

Природно(мінімальний управлінський персонал не

в змозі брати на себе все, навіть деякі найбільш ак(

туальні, з точки зору необхідності їх вирішення, завдан(

ня менеджменту [4, c. 59—61]. У кращому випадку ре(

зультат неефективного управління — недоотримання

можливого прибутку, упущені вигоди.

Якщо ідеалізувати ситуацію, то неважко побачити,

що в такому розподілі підприємств за рівнем управлін(

ня є своя логіка. Зрозуміло, що в невеликому магазині,

кафе, перукарні і т. д. немає необхідності мати фахівців(

менеджерів, та це й накладно. Зазвичай функції управ(

ління в маленьких підприємствах бере на себе його влас(

ник або один єдиний запрошений спеціаліст з управлін(

ня справами, тобто відбувається свого роду суміщення

посад.
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Хоча в той же час зазначені розміри підприємства з

чисельністю працюючих не є єдиним критерієм засто(

сування відповідного рівня управління. Необхідність

створення того чи іншого підрозділу управління або

залучення спеціаліста менеджера може залежати від

цілого ряду інших факторів, що характеризують умови

діяльності конкретного підприємства. Це може залежа(

ти від асортименту продукції послуг, складу працюю(

чих, організаційної структури підприємства, галузі діяль(

ності та інших.

Іншими словами малий бізнес за кількістю підпри(

ємств займає дуже високий відсоток і мало не полови(

на створюваних підприємств припадає на невеликі з чи(

сельність працюючих до 20 осіб. Як правило, функції у

них бере на себе керівник в більшості випадків він же і

власник, вважаючи, що їх краще виконувати самому, ніж

передоручати іншим. Однак такий розрахунок не завж(

ди виправданий.

Відмова про делегування повноважень або їх час(

тини тягне за собою дефіцит часу на управлінську

діяльність і негативно позначається на результатах ро(

боти підприємства. До того ж керівнику підприємства

необхідно займатися не тільки поточною роботою

підприємства, але і дивитися вперед, бачити перспекти(

ву її діяльності.

Тому доцільно витратити певний час на навчан(

ня відповідного для цього працівника делегувати

йому повноваження, ніж постійно виконувати цю

роботу. Але чомусь деякі українські підприємці,

власники малих підприємств не хочуть погоджува(

тися з наведеними вище доказами, у багатьох ви(

падках, навіть, наприклад, з причини своєї гордині,

яка їм підказує, що він повний господар, сам одно(

осібно повинен керувати своєю вотчиною. Таке по(

ложення справ може і лестить самолюбству, але

навряд чи такі лестощі коштують тих вигод, які без(

поворотно втрачаються.

По мірі зростання масштабів діяльності підприєм(

ства з'являється потреба в залученні фахівця з управлі(

ння, тобто менеджера або навіть у створенні спеціаль(

ної управлінської групи. Якщо організаційна структура

підприємства стає розгалуженою, тобто колектив ді(

литься на ряд груп, може виникнути необхідність виді(

лення лінійних і функціональних фахівців з управління.

Роль керуючого підприємством у такому випадку бага(

то в чому зводиться до координації дій лінійних і функ(

ціональних служб.

Словом, цілий ряд факторів накладає серйозний

відбиток на способи, форми і стиль управління на ма(

лому підприємстві. Завдання менеджера(керівника

фірми полягає в тому, щоб з урахуванням усієї сукуп(

ності специфічних факторів конкретного підприємства

визначити оптимальну систему управління з метою до(

сягнення успіху.

Прийнято вважати, що малий бізнес не вимагає за(

надто витончених управлінських технологій. Насправді

в малому бізнесі управлінські проблеми відіграють не

меншу роль, ніж у корпоративному секторі, часто і

більшу, бо тут набагато гостріше конкуренція і набага(

то менший запас стійкості. Розвиток підприємництва з

усією гостротою виявив проблему керівника малого

підприємництва.

ВИСНОВКИ
Виходячи з наведених переваг та недоліків кожної

зі структур управління, можна зробити висновок, що на

сьогодні не існує ідеальної структури для будь якого

бізнесу. Тому доводиться адаптувати дані структури під

конкретні умови праці та управління.

Якщо брати до уваги діяльність малого підприєм(

ства, то як зазначалося вище, його масштаби не дозво(

ляють набирати широкий штат управління, тому дово(

диться поєднувати по декілька функціональних обо(

в'язків (менеджер, бухгалтер, кадровик, юрист).

Отже,  для малих підприємств  на сьогодні

найбільш вдалою вважається лінійно(функціональна

структура управління. Це означає, що мале підприє(

мство не має набирати собі велику кількість функціо(

нальних спеціалістів, а об'єднувати їх професійні

здібності по мірі такої можливості, особливо брати

до уваги можливість наявних декілька спеціальнос(

тей у одного працівника.

Отримаємо ефективну систему управління з набо(

ром високих професійних якостей, тим самим обмежи(

мось невеликою кількістю адміністративного персона(

лу.
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