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Група М-1 

Предмет «Економіка підприємства» 

Урок 10-11 

Тема: Виробнича структура підприємства, її види і характеристикаю Управління 

підприємством:поняття,завдання та принципи. 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям виробничої структури та її видами; 

освоїти поняття «управління підприємством» та його основні завдання. 

 

Ефективність використання усіх елементів виробництва на підприємстві в 

значній мірі залежить від розробки та реалізації ефективних організаційних рішень та 

формування виробничої структури підприємства як єдиної виробничої системи. 

 

Розрізняють поняття виробничої, загальної структури підприємства та 

організаційної структури управління ним.  
Діяльність будь-якого підприємства пов’язана з певними виробничими 

процесами. Ці процеси відбуваються у підрозділах, які формують виробничу структуру 

підприємства. 
 

 
 

 кількістю структурних виробничих підрозділів;  
 площею структурних виробничих підрозділів; 

 часткою працівників окремих підрозділів в загальній чисельності 

працівників підприємства;  
 питомою вагою обсягу випуску продукції окремими підрозділами в 

сукупному обсязі випуску продукції усім підприємством; 

 часткою вартості основних фондів окремих підрозділів у їх сукупній 

вартості та ін. 

 
Базовим елементом виробничого процесу є робоче місце - частина виробничої 

площі, оснащеної необхідним устаткуванням та інструментами, на якій виконуються 



певні операції з виготовлення продукції. Робочі місця об’єднуються у виробничі 

дільниці.  
Виробнича дільниця є сукупністю робочих місць, на яких виконуються 

технологічно однорідні роботи або виготовляється однорідна продукція. Звідси, 

виробничі дільниці можуть організовуватись за технологічним або за предметним 

принципом. Виробничі дільниці можуть об’єднуватись у цехи.  
Цех - це територіально і адміністративно відокремлений підрозділ 

підприємства, в якому виконується комплекс робіт відповідно до 

внутрішньозаводської спеціалізації. Кількість цехів залежить від конструктивних і 

технологічних параметрів продукції, обсягів її виробництва, рівня спеціалізації та 

кооперування.  
Цехи поділяються на: 

 - основні - спеціалізуються на виготовлені профільної продукції підприємства, 

призначеної для задоволення потреб зовнішніх споживачів (заготівельні, обробні, 

складальні); у таких цехах виконується певна стадія процесу переробки вхідних 

сировинно-матеріальних ресурсів на готову продукцію або стадія процесу 

виготовлення виробу (його частини);
 - допоміжні - сприяють випуску основної продукції, виготовляють допоміжну 

продукцію, необхідну для нормальної роботи основних цехів (інструментальні, 

ремонтні, енергетичні);
 - побічні - переробляють відходи основного та допоміжного виробництв, виготовляють 

непрофільну продукцію, відновлюють допоміжні матеріали (наприклад, 

регенерують мастила, утилізують відходи, виготовляють товари широкого вжитку);
 - підсобні - здійснюють підготовку основних матеріалів до виробничого споживання 

основними цехами, виготовляють тару, вирощують сільськогосподарську продукцію 

для власних потреб;
 - обслуговуючі - забезпечують нормальну роботу основних і допоміжних цехів 

(складське, транспортне, санітарно-технічне господарства).

 В залежності від складу внутрішніх підрозділів підприємства можна 

виділити такі види його виробничої структури: 

 1) цехова - головним виробничим підрозділом є цех; 

2) безцехова - основою побудови виробничої структури є виробнича дільниця; 

3) корпусна - основним виробничим структурним підрозділом є корпус як об’єднання 

однотипних цехів; 

4) комбінатська - поєднуються стадії послідовного процесу переробки сировини, а 

підрозділи виготовляють завершену частку готового виробу. 

Виробничими  підрозділами  структура  підприємства  не обмежується. Тому 

розрізняють загальну структуру підприємства. 

 



 

 

Оскільки визначальною у загальній структурі підприємства є саме виробнича 

структура, то слід враховувати основні чинники, які на неї впливають: 

 1. масштаб виробництва – кількість виробів певного виду, типорозмірів продукції 

визначають формування відповідних за спеціалізацією та потужністю 

підрозділів; збільшення обсягів виробництва ускладнює внутрішньовиробничі 

зв’язки і саму виробничу структуру підприємства; 

 2. складність конструкції виробів – вид продукції визначає характер виробничих 

процесів, а, отже, і склад основних цехів, їх різноманітність, розмаїття 

виробничих зв’язків між ними; 

 3. характер технологічного процесу – пов’язаний із попереднім чинником і залежить 

від нього; складність технології обумовлює ускладнення виробничої структури 

підприємства, передбачає розширення видів як основних, так і допоміжних та 

побічних цехів;  
 4. рівень спеціалізації і кооперування – підвищення рівня спеціалізації сприяє 

однорідності випуску продукції, зменшенню різноманітності цехів, спрощує 

виробничу структуру; спеціалізація веде до розширення кооперованих зв’язків з 

іншими підприємствами, що також призводить до спрощення виробничої 

структури;  
 5. ступінь охоплення життєвого циклу виробів – якщо підприємство, крім 

безпосереднього виготовлення продукції, її складування і транспортування, 

передбачає сервісне обслуговування, то це призводить до створення 

спеціалізованих підрозділів в регіонах, до ускладнення виробничої структури. 

 Структура підприємства є не сталою, вона може змінюватись під впливом як 

перелічених чинників, так і вдосконалюватись разом зі зміною вимог до самої 

продукції, технології її виготовлення, до використовуваної на підприємстві 

системи управління. Однак, основною вимогою до структури підприємства є 

забезпечення раціонального сполучення в просторі і часі всіх елементів 

виробничого та інших процесів на підприємстві. 

 Управління підприємством: поняття, завдання і 

принципи 
 

Підприємство, функціонуючи на ринку, переслідує певну мету. Такою метою є 

одержання певної економічної вигоди, яка може бути досягнута лише шляхом 

розумного поєднання двох ключових завдань - задоволення суспільних потреб у 



певній продукції (роботах, послугах) та отримання прибутку підприємством або 

підприємцем. 

При цьому підприємство розглядається як відкрита система, яка взаємодіє із 

зовнішнім середовищем, залежить від нього та використовує ці взаємозв’язки з 

максимальною користю для себе. 

Разом з тим, всередині самого підприємства відбуваються процеси виробництва, 

організації збуту, технічного оновлення, навчання персоналу та цілого ряду інших 

функцій. Всі вони спрямовані на виробництво вихідного продукту, який «піде» на 

ринок для задоволення його потреб. 

Для досягнення поставлених цілей на підприємстві слід розподілити виконувані 

функції між окремими складовими системи: виробничими і невиробничими 

підрозділами (цехами, відділами, дільницями, закладами), окремими працівниками 

всередині них, а також забезпечити координацію їх 

діяльності, адже «оркестр потребує диригента». Такими «диригентами» є керівник 

підприємства та управлінці (менеджери) різних рівнів. Останні і виконують функції 

координації роботи усіх підрозділів підприємства. 
 

 

  

 

Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, 

виробляються і приймаються його органами управління з участю трудового колективу 

та уповноважених ним органів. 

Принципи управління – це певні засади і правила, якими керуються 

менеджери в процесі управлінської діяльності. 

Практично принципи управління реалізуються через сукупність нормативів, 

правових, моральних норм, соціально-психологічний настанов тощо.  
Серед принципів управління можна виділити:  

 чіткий розподіл праці – дозволяє визначити коло виконуваних функцій як самих 
управлінців, так і безпосередніх виконавців управлінських рішень;

 додержання дисципліни і порядку – необхідне з огляду на те, що недотримання 

організаційних параметрів поведінки працівниками спричиняє неповне, неякісне 

виконання своїх функцій і неефективне управління;
 повноваження і відповідальність – пов’язаний з принципом чіткого поділу праці і 

передбачає визначення кола повноважень управлінців різних рівнів, міру 

відповідальності за прийняті управлінські рішення, а також своєчасність і якість їх 

виконання;



 використання мотивації високопродуктивної праці – ефективність управління 

визначається, в значній мірі, системою мотивації менеджерів; можуть 

використовуватись різні методи мотивації, починаючи від прямих економічних 

(форма і розміри оплати праці, премії, участь у прибутках) і завершуючи не 

грошовими (гнучкі робочі графіки, просування по службі, участь у прийнятті рішень 

на більш високому рівні);

 забезпечення рівної справедливості для всіх - як самі управлінці, так і виконавці їх 

рішень повинні бути впевнені, що всі вони однаковою мірою справедливо 

відповідають за виконання своїх функцій і також справедливо будуть винагороджені 

за високі результати роботи;
 впевненість у постійності і стабільності роботи – цей принцип дозволяє 

розкрити кожним працівником усі свої потенційні можливості, скерувати зусилля на 

якомога якісніше виконання завдань, оскільки впевненість у завтрашньому дні є 

одним із визначальних стимулів до високопродуктивної праці;

 дотримання взаємовідносин з працівниками відповідно до ієрархічного ланцюга – 

виконання управлінських рішень передбачає чітке підпорядкування нижчих ланок 

управління вищим; в іншому випадку виникає загроза прийняття суперечливих 

рішень і неможливості їх якісного виконання;

 заохочення ініціативи - є важливим важелем стимулювання будь-якої діяльності, в 

тому числі і управлінської; ініціатива має бути заохочена різноманітними способами і 

на будь-якому рівні управління, щоб мати можливість сформулювати з масиву 

ініціативних пропозицій єдино правильне управлінське рішення;
 цільової сумісності і зосередження – полягає у створенні єдиного механізму 

управління, спрямованого на вирішення спільних завдань; робота окремих підрозділів 

повинна будуватись за принципом задоволення потреб споживача у необхідній 

продукції у визначених обсягах і в зазначений час;
    ефективності управління – обумовлений наявністю кількох варіантів досягнення 

однієї і тієї ж мети; підприємство знаходиться в постійному пошуку ефективних 

рішень в галузі техніко-технологічних питань, організації виробництва, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції, пошуку нових ринків збуту та ін. 

 

 

Домашнє завдання: 

 Законспектувати викладений вище матеріал, опрацювати та вивчити його, 

дати письмово відповідь на наступне питання: 

1. У чому сутнісна відмінність між поняттями «виробнича структура підприємства»,  та 

«загальна структура підприємства»? 

 

 

У разі виникнення питань пишіть на електронну адресу gr.ev@ukr.net  або на Viber 

(093)655-55-63 
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