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ВСТУП
Актуальність теми.

Під структурою управління організацією

розуміється упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які
знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх
функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є
окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення
між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на
горизонтальні і вертикальні.
Необхідність системного вивчення теоретичних основ формування
організаційних

структур

управління

підприємством

зумовлена

трансформаційними процесами, які відбуваються в суспільстві, економіці
України та окремих підприємствах зокрема. Створення на підприємстві
ефективної організаційної структури, яка враховуватиме всі особливості
підприємства та напрямки його стратегічного курсу, активно вплине на його
стійкість в конкурентному середовищі та суттєво підвищить рівень його
функціонування.
Актуальність теми роботи полягає в тому, що через структуру
управління організацією завжди протікають організаційні процеси, які в свою
чергу повинні здійснювались вчасно і якісно, саме тому дана тема є
актуальною практично для кожного підприємства.
Проектування організаційних структур управління стали предметом
дослідження як вітчизняних та і зарубіжних науковців. Зокрема, серед них
можна виділити таких, як: Дідковська Л.Г., Кузьмін О.Є., Скібцька Л.І.,
Шершньова З.С., Мескон М.Х., Альберт М. та інші.
Метою роботи є опрацювання теоретичних та практичних аспектів
формування організаційно-управлінської структури підприємства в умовах
конкурентного середовища. Відповідно до даної мети визначено такі основні
завдання дослідження:
- визначити сутність терміну «організаційна структура управління»;
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- систематизувати та визначити принципи побудови управлінських
структур підприємства, які забезпечать підприємству стійке конкурентне
становище;
- провести аналіз особливостей формування організаційної структури
управління підприємства ПАТ «Кам’янець-Подiльськавтоагрегат»;
- визначити напрями удосконалення структури управління на
підприємстві.
Об’єктом дослідження є процес формування організаційної структури
управління підприємством.
Предмет

дослідження

–

шляхи

удосконалення

формування

організаційної структури управління підприємством в умовах ринкового
середовища.
При написанні роботи використовувались такі методи як: системний
аналіз як загальний метод дослідження, логічний та аналітичний при
удосконаленні теоретичних положень щодо формування організаційної
структури управління підприємством; методи статистичного аналізу та
таблично-графічний метод - у процесі дослідження динаміки явищ і процесів;
метод моделювання - при визначенні перспективних напрямів удосконалення
організаційної структури управління підприємством та інші.
Інформаційною базою дослідження є зокрема фінансова і статистична
звітність підприємства, електронні ресурси, наукова література та періодичні
видання з даної тематики.
Практичне значення одержаних результатів. Практична значущість
отриманих результатів роботи полягає в тому, що запропоновані практичні
рекомендацій щодо удосконалення організаційної

структури управління

підприємством дозволяють приймати науково обґрунтовані управлінські
рішення, які забезпечують ефективне функціонування підприємства.
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ВИСНОВКИ
Виконане дослідження дозволило сформулювати ряд положень та
практичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення ефективного та
стабільного розвитку підприємства на довгострокову перспективу. До
основних результатів роботи належать такі.
1. Структура управління має значний вплив на всі сторони управління.
Помилки у виборі структури не призводять до негайного краху підприємства
або організації, іноді навіть здається, що вони не заважають заробляти гроші.
Однак нераціональна структура є постійним джерелом проблем, причиною
безвідповідальності, вона заважає менеджерам управляти організацією.
Під

організаційною

структурою

управління

слід

розуміти

впорядковану сукупність взаємопов'язаних елементів, які забезпечують
функціонування та розвиток організації. Ця структура визначає поділ праці
та службові зв'язки між елементами (працівниками, відділами та іншими
підрозділами апарату управління) щодо підготовки, прийняття та реалізації
управлінських рішень.
2. В теорії менеджменту виділяють два основні типи структур
управління: ієрархічні та органічні, кожен з яких характеризується
декількома видами організаційних структур управління. До найбільш
розповсюджених організаційних структур належать: лінійна, функціональні,
лінійно-функціональна, матрична, дивізіональна, конгломератна. На практиці
існують і інші типи організаційних структур, які є комбінацією зазначених
базових моделей.
Фактори, які впливають на формування і використання організаційних
структур управління підприємствами, доцільно класифікувати за кількома
ознаками(за змістом, за характером, за силою впливу, за зв’язками, за
джерелом виникнення, за рівнем урегульованості).
3. Нами досліджено діяльність Публічне акціонерне товариство
«Кам’янець-Подiльськавтоагрегат». Встановлено, що ПАТ «Кам’янець-
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Подiльськавтоагрегат» діє як самостійне, спеціалізоване підприємство тісно
співпрацює з ПАТ «АвтоКрАЗ». Основним завданням ПАТ «Кам’янецьПодiльськавтоагрегат» є виготовлення вузлів та деталей, що йдуть на
комплектацію автомобілів «КрАЗ» різних модифікацій. Аналіз основних
техніко-економічних показників роботи підприємства за 2017-2019 рр.
показав, що діяльність ПАТ «Кам’янець-Подiльськавтоагрегат» в цілому не
досить ефективна. Причиною того, що підприємство веде збиткову
діяльність, є перевищення витрат над доходом від реалізації продукції.
Істотною проблемою у роботі підприємства є те, що у значній мiрi його
завантаженість залежить від обсягів потреб ПАТ «АвтоКрАЗ». Тому
необхідний постійний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища ПАТ
«Кам’янець-Подiльськавтоагрегат», оскільки воно суттєво впливає на
ефективність діяльності та допомагає виявити ключові загрози і можливості
ззовні.
Організаційна

структура

управління

ПАТ

«Кам’янець-

Подiльськавтоагрегат» відповідає лінійному типу, що забезпечує чіткість
виконання функцій, розподіл повноважень, професіоналізм виконання
завдань. В роботі обґрунтовано, що організаційна структура управління
відповідає вимогам внутрішнього середовища функціонування, але для
досягнення стратегічних цілей та забезпечення конкурентоспроможності –
потребує удосконалення.
4.

Для

підвищення

рівня

дохідності

на

ПАТ

«Кам'янець-

Подільськавтоагрегат» доцільним є створення служби маркетингу в особі
одного досвідченого фахівця (спеціаліста-маркетолога). Служба маркетингу
виступає

самостійним

підпорядковується

структурним

директору

підрозділом

підприємства.

Основна

підприємства,
мета

служби

маркетингу – визначити потреби і запити споживачів, розробити методи
просування товарів та послуг на ринку та напрями вкладення капіталу.
Витрати на впровадження маркетингової служби на перший місяць складає
13,2 тис. грн. з урахуванням одноразових витрат; річні поточні витрати
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(починаючи з другого місяця) складатимуть 39,6 тис. грн. Успішна реалізація
маркетингових заходів по просуванню товару на вторинний ринок, згідно
стратегії

просування,

дозволить

забезпечити

збільшення

попиту

на

продукцію підприємства на плановий рік на 15%, що складає 217, 35 тис. грн.
від обсягу реалізованої продукції на вторинному ринку в 2017 р. Це, за
плановими розрахунками, принесе прибуток в розмірі 125,05 тис. грн.
Крім того, обґрунтовано, що розширення ринків збуту потребуватиме
збільшення обсягів виробництва продукції, розширення асортименту,
оновлення

техніко-технологічної

матеріально-технічного

забезпечення

бази

підприємства,

виробництва

тощо,

збільшення
що

вимагає

узгодженості діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. З метою
реалізації цього завдання в роботі запропоновано для ПАТ «Кам'янецьПодільськавтоагрегат» використовувати матричну структуру управління, із
створенням проектної команди, представлено модель формування такої
структури.
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