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Тема: Основи організації діяльності підприємств 

Мета: охарактеризувати основи організації діяльності підприємств; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

     Організаційна структура підприємства – це сукупність відділів і служб та система взаємозв’язків 

між ними і виробничими підрозділами у виробничому процесі. Організаційна структура повинна 

забезпечувати здійснення функцій управління підприємством. 

Основними факторами, що визначають тип, складність та число рівнів ієрархії організаційної 

структури, є наступні: 

 обсяги виробництва та продаж; 

  номенклатура продукції, що випускається; 

  складність та рівень уніфікації продукції; 

 рівень спеціалізації, концентрації, комбінування та кооперування виробництва; 

  міжнародна інтегрованість підприємства. 

    Структура організації залежно від розглянутих факторів може бути лінійною, функціональною, 

лінійно-функціональною, матричною (штабною), бригадною, дивізійною або проблемно-цільовою. 

Розглянемо коротко суть цих структур. 

1. Лінійна структура. Планування робіт та контроль за їх виконанням здійснюється по вертикалі 

від керівника (нульовий рівень) до виробничих підрозділів, що виконують управлінські функції. 

Керівництво підприємства часто перевантажене, накази виконуються і передаються дуже 

повільно, тому що воно не має змоги самостійно розробити до дрібниць усі рішення і повинне 

передати визначені повноваження нижчим інстанціям або надати їм значну свободу щодо 

прийняття рішень. 

Недоліків лінійної системи можна уникнути, якщо скоротити проміжні інстанції під час передачі 

розпоряджень з регулювання визначених процесів і зберегти їх тільки для передачі доручень і 

вказівок. 

2. Функціональна структура. Планування робіт та контроль за їх виконанням здійснюється 

функціональними підрозділами. Роботи виконуються виробничими підрозділами по кожній 

функції. Прикладом функціональних служб є планово-економічний відділ, бухгалтерія, відділ праці 

та заробітної плати, фінансовий відділ, відділ маркетингу тощо. Для кожного функціонального 

підрозділу на підприємстві розробляються типові положення, в яких зазначаються задачі, 

структура, функції відділу з переліком функцій окремих працівників. Але при цьому принципи 

єдності керування і розподілу завдань порушуються, що призводить до дублювання функцій і 

повноважень. Така система керування прийнятна для підприємства середнього розміру. 

   Перевагами функціональної структури організації підприємства є стимулювання ділової і 

професійної спеціалізації; зменшення дублювання функцій і споживання матеріальних ресурсів у 

функціональних сферах; поліпшення координації у функціональних сферах. До недоліків 

функціональної структури належать: збільшення можливості конфліктів між функціональними 

сферами, подовження ланцюга команд від керівника до безпосереднього виконавця. 

3. Лінійно-функціональна структура. Планування робіт здійснюється функціональними 

підрозділами, а роботи виконуються виробничими підрозділами. Всі підрозділи 

підпорядковуються керівнику. 

4. Матрична (штабна). До лінійно-функціональної структури добавляються генеральні 

конструктори або менеджери з проектів, які відповідають за конкурентоспроможністю об’єктів. 

Перевага – чітке дотримання передачі завдання поєднується з одночасним використанням знань 

фахівців. Недоліком є те, що така організаційна структура не виключає виникнення конфліктів. Це 

пов’язане з підготовкою рішення в штабі та його прийнятті лінійним керівником, при цьому штаб, 



готуючи рішення, не може проконтролювати його і в такий спосіб не несе відповідальності за його 

виконання. 

5. Бригадна структура. На підприємстві (в організації) формуються комплексні бригади із 10–15 

чол., в які входять конструктори, технологи, економісти, робітники тощо для виконання окремих 

видів робіт та виготовлення складових частин продукції, наприклад, у компанії “Боїнг” сформовано 

більше 200 основних та 5 координуючих “горизонтальних” бригад. 

6. Дивізійна структура. Цей тип структури придатний для диверсифікацій тих концернів, які 

поділяються на виробництва (дивізіони) за типами продукції. Функціональні підрозділи є як у 

виробництв, так і в концерні у цілому. 

    Функції управління підприємством розподіляються між директором (генеральним директором) 

підприємства, головним інженером, замісниками директора з економічних питань, збуту та 

постачання, в підпорядкуванні яких знаходяться функціональні підрозділи. 

Загальне керівництво підприємством та роботами з планування, фінансування, обліку, 

капітального будівництва, підбору та підготовки кадрів, організації праці та заробітної плати, 

технічного контролю якості продукції здійснює його директор. На директора покладена 

відповідальність за зберігання та раціональне використання виробничих фондів, матеріальних, 

трудових, енергетичних і фінансових ресурсів, за здійснення технічного прогресу та неухильного 

зростання продуктивності праці. 

    Технічне керівництво здійснює головний інженер – перший замісник директора. Він відповідає 

за розробку планів технічного розвитку підприємства, впровадження нової техніки і вдосконалення 

технології, впровадження передових методів організації виробництва та праці, за технічну 

підготовку виробництва та його регулювання. Головний інженер керує науково-дослідною 

роботою на підприємстві та визначає основні напрямки розвитку техніки і організації виробництва. 

    Планово-економічний відділ на основі договорів на постачання і вивчення попиту на продукцію 

підприємства розробляє планові показники підприємства та цехів, складає стратегічні плани 

розвитку підприємства, організує роботу інших функціональних підрозділів з складання планів, 

контролює виконання планів, аналізує всю виробничо-господарську діяльність заводу, складає 

статистичні звіти, розробляє методики організації і планування госпрозрахункових цехів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що  таке організаційна структура підприємства? 

2. Якими є види структури організації? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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