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Секция 3. Современный менеджмент: опыт прошлого и перспективы будущего 

Сапицкая И.К. 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР: 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  

Донецький національний університет (м.Віниця) 

 

Вступ. В менеджменті враховуються як процедури управління, так і 

конфігурація системи управління, яку звичайно називають організаційною 

структурою.  

Організаційна  структура – це розподіл організації на блоки, відповідно 

найважливішим напрямам діяльності з реалізації цілей організації. Цей процес 

припускає встановлення повноважень різних посад, визначення посадових 

відносин конкретних осіб в організації [7]. 

В процесі формування структури використовується організаційне 

проектування – структурне перетворення (тобто проектування систем 

організаційного управління), пов'язане з формуванням наукових, проектних, 

будівельних, управлінських та інших організацій. Це є однією з головних умов 

прискорення науково-технічного прогресу і переходу на ефективну 

економіку[8]. 

Деякі автори відзначають, що організаційне проектування повинне 

враховувати не лише зміну внутрішніх чинників, а й стан і розвиток 

зовнішнього середовища організації. Тому можна сказати, що структура 

організації носить ситуативний характер і змінюється при зміні ситуації [6]. 

Ціллю дослідження є формування організаційних структур на вугільних 

шахтах Донбасу.   

Оптимальне функціонування паливо - енергетичного комплексу України є 

одним з важливих факторів забезпечення життєздатності економіки і 

промисловості державі. Його розвиток значною мірою визначається станом 

вугільної промисловості. Основна проблема вдосконалення механізму розвитку 

полягає в створенні організаційних структур і економічних умов, сприяючих 
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відродженню і стимулюванню діяльності вугільних підприємств. 

Актуальність та аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що 

теоретичними проблемами формування гнучких організаційних структур 

займалися українські та зарубіжні вчені: О.І.Амоша [2], В.Г. Гріньов [2], 

І.М.Герчікова [7], Л.Д.Гітельман [8], Д.Аакер [1], А.Томпсон, А.Стрікленд та ін. 

Проте, стосовно вугільної промисловості типи оптимальних структур ще не 

визначено і тому дослідження цієї проблеми є актуальними. Для вугільних 

шахт Донеччині завдання з впровадження нових структур та технічного 

переоснащення виробництва вирішували В.Ільюшенко, Ю.Звягільський, 

М.Сургай, З.Пастернак та багато ін.  

 

1. Етапи розвитку організаційних структур 

 

Удосконалення оргструктури – природний, необхідний і постійний процес 

для всіх підприємств. Він визначається конкретною ситуацією, цілями, 

цінностями, досвідом, знаннями керівників. 

Деякі автори розвиток структури розглядали як реакцію на ускладнення 

завдань, поставлених перед фірмами (табл.1) [4]. 

На початку ХХ століття успіх фірми забезпечувався мінімізацією 

виробничих витрат, а наприкінці його для успіху необхідно було добре знати 

особливості ринку, враховувати соціально-політичне оточення і реагувати на 

швидкі зміни ключових завдань. 

Структура також повинна реагувати на внутрішню складність фірми, що 

зростає. Ускладненість частково пояснювалася зміною зовнішніх вимог до 

фірми. Наприклад, сповільнення зростання і початок зрілості фірми в 

традиційних стратегічних зонах господарювання (СЗГ) примусили фірму 

диверсифікуватися і стати багатопродуктовою і багаторинковою.  
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Таблиця 1 

Еволюція структури фірми 

 

Роки 
Параметри 

1900  1930 1950 Нинішній час 

Вимоги економічного 
середовища 

Задоволення 
основного попиту 
Прискорення 
зростання 

Урахування 
переваг споживача 
Сповільнення 
зростання 

Інтернаціоналізація 
Поширення технології 
Можливості зростання 
вичерпано 

Глобальна 
конкуренція 

Стагфляція межі 
зростання 

Соціально-
політичні вимоги 

Фактор успіху Низька  
собівартість + 

Вплив на 
замовника + 

Інновація і + 
диверсифікація 

Урахування 
соціально-політичних 
факторів, гнучкість 

 Види організаційних структур 
Однорідна продукція  Функціональна оргструктура 
Багатономенклатурне 
виробництво  

Децентралізована - дивізіональна 
 

Реалізація на 
багатьох ринках 

Дивізіональна оргструктура 

Багатонаціональний бізнес, 
різноманітність культурних 
умов. Інтенсивні зміни 
стратегії. Безліч життєвих 
циклів продукції. Реакція, яка 
відстає від швидкості змін 

Формування міжнародних відділень – матрична структура транснаціональної фірми  
Матрична проектна структура – подвійна структура 
Поєднання різноманітних оргструктур  
Адаптивна структура стратегічного управління 
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Крім того, складність також зумовлювалася діями керівників-підприємців, 

які постійно прагнули до збільшення розмірів фірми і диверсифікували її з тим, 

щоб вона оперувала в різних СЗГ. 

В основі функціональної структури лежить принцип об’єднання видів 

діяльності за їх технологічною подібністю. 

Багатонаціональна корпорація (матрична структура організації) заснована 

на принципі досягнення збалансованості між реакцією на місцеві ринки і 

конкуренцією, синергією продуктів, технологією та ефективністю виробництва. 

Донедавна форми організації носили статичний і монолітний характер. До 

всіх підрозділів застосовувався єдиний принцип побудови організації. Коли 

вводили нову структуру, малося на увазі, що вона залишиться незмінною 

протягом тривалого часу. 

У другій половині 40-х років ХХ ст. із зростанням темпу впровадження 

нововведень з’явився перший динамічний тип структури – матричний. 

У кінці 50-х років стратегічна активність, що зросла, породила тип 

подвійної структури, де стратегічна (підприємницька та інноваційна) робота 

виконується на базі стратегічних підрозділів – СЗГ. 

Нинішній високий рівень складності в багатьох фірмах породив ще один 

новий тип структури – множинну структуру, в якій чітко виділені групи СЗГ, 

що обслуговуються різними структурними конфігураціями. Так, одна велика 

багатонаціональна корпорація, що належить Швеції, має три підструктури: 

багатонаціональну, дивізіональну і конгломерат. 

Процес удосконалення оргструктури можна організувати за трьома 

крупними стадіями: 1) формування загальної структурної блок-схеми апарату 

управління; 2) розробка складу основних підрозділів і зв'язків між ними; 3) 

регламентація організаційної структури. 

Проектування систем управління (СУ) зараз все більше зводиться до 

проектування організаційної структури. Зазвичай розрізняють чотири групи 

методів формуваня структур: аналогій, структуризації цілей, організаційного 

моделювання та експертні. 
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Перша група методів – методи аналогій – базується на уявленні про 

подібні умови процесу функціонування підприємств і, отже, подібності їх 

оргструктур. 

У методі структуризації цілей підприємство вважається цілеспрямованою 

системою з внутрішніми цілями, які перебувають у відносинах 

підпорядкування. Цей принцип націлює на створення відділів або "робочих 

груп" "під завдання". 

Організаційне моделювання представлено групою різноманітних методів, 

які використовують ті чи інші формалізовані подання об'єкта і системи 

управління, придатні для математичної обробки. 

Остання група методів – експертні – характеризується залученням до 

вдосконалення управління кваліфікованих фахівців, керівників та інших 

працівників. 

Проектування організаційної структури управління ґрунтується, як 

правило, на оптимальному поєднанні всіх чотирьох методів. 

Усі методи засновані на вимогах до оргструктури. Використовуються 

нормативні представлення системи й об'єкта управління, передбачається 

забезпечення інформацією про стан об'єкта, етапність робіт, застосування 

обчислювальної техніки.  

Рішення про вибір структури організації загалом майже завжди 

приймається керівництвом вищої ланки. Керівники низової й середньої ланок 

лише допомагають йому, надаючи необхідну інформацію і пропонуючи 

структуру підлеглих їм підрозділів, що відповідає загальній структурі 

організації, обраної вищим керівництвом. 

Планування й організаційне проектування полягає в тому, щоб забезпечити 

досягнення цілей організації. Проектування структури повинно базуватися на її 

стратегічних планах. 

Цей підхід був запропонований А. Чандлером. Він проаналізував, як 

протягом років змінювалися організаційні структури таких фірм як "Дюпон", 

"Дженерал Moторс", "Стендарт Ойл оф Нью-Джерсі" і "Сиро". Спостерігаючи, 
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як ці зміни співвідносилися зі змінами стратегій і цілей організацій, Чандлер 

сформулював свій знаменитий принцип "Стратегія визначає структуру". Це 

означає, що структура організації повинна бути такою, щоб забезпечити 

реалізацію її стратегії. Оскільки із часом стратегії міняються, то можуть 

знадобитися відповідні зміни й в організаційних структурах. 

Серед етапів формування організаційної  структури виділяють: 

• здійснення розподілу організації по горизонталі на широкі блоки 

відповідно до найважливіших напрямків діяльності з реалізації стратегії. Вирі-

шується, які види діяльності повинні виконуватися лінійними підрозділами, 

а які – штабними; 

• установлення співвідношення повноважень різних посад. При цьому 

керівництво встановлює цілі підрозділів або команд, щоб більш ефективно 

використати спеціалізацію й уникнути перевантаження; 

• визначення посадових обов'язків як сукупність певних завдань 

і функцій і доручення їх виконання конкретним особам.  

 

2. Характеристика різних типів організаційної структури 

 

Нині успішно функціонуючі організації регулярно оцінюють ступінь 

адекватності своїх організаційних структур і змінюють їх так, як цього вима-

гають зовнішні умови. Вимоги зовнішнього середовища, у свою чергу, визна-

чаються в ході планування й контролю. 

Досліди створення дійової організаційної структури спричинили утво-

рення таких функціональних груп у діяльності фірми: виробництва, маркетингу 

(збуту), досліджень і розробок. Ці групи відповідали логічній послідовності 

матеріального потоку (створення – виготовлення – збут продукції), і кожна 

функція мала свій потенціал, відмінний від інших. Ці функції стали наріжними 

каменями в побудові організаційних форм минулого  періоду [9]. 

Порядок подання альтернативних організаційних структур приблизно 

відповідає черговості їхньої появи.  
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Концепція бюрократії (бюрократична структура ) сформульована на 

початку 1900-х років німецьким соціологом Максом Вебером, – це одна з 

найбільш корисних ідей в історії людства. Теорія Вебера не містила описів 

конкретних організацій. Вебер пропонував бюрократію скоріше як якусь 

модель-ідеал, до досягнення якої організації повинні прагнути. 

Характеристики раціональної бюрократії [6]: 

1. Чіткий поділ праці, що веде до появи висококваліфікованих фахівців на 

кожній посаді. 

2. Ієрархічність рівнів управління, при якій кожний нижчестоячий рівень 

контролюється вищестоячим і підкоряється йому. 

3. Наявність взаємопов'язаної системи узагальнених формальних правил 

і стандартів, що забезпечує однорідність виконання співробітниками своїх 

обов'язків і координацію різних завдань. 

4. Здійснення наймання на роботу в строгій відповідності з кваліфіка-

ційними вимогами. Захищеність службовців від довільних звільнень. 

 

Таблиця 2  

Порівняльний аналіз організаційних форм управління підприємством 

[6,7,8,9] 

№ 
з/
п 

Види 
орг-

струк-
тур 

Переваги Недоліки 

1 

Л
ін

ій
на

 

- стратегія реалізується через 
чітку схему передачі прав і 
повноважень; 
- ділова стратегія узгоджується 
із зовнішніми факторами 
кожного з підрозділів; 
- кожен з підрозділів може мати 
власні цілі, ключові види 
діяльності та функціональні 
вимоги 

- погіршується контроль і корди-
нація управлінських процесів на 
підприємстві; 
- можливе дублювання функцій; 
- встановлюється певна 
залежність ланки управління від 
керівників; 
- структура не може швидко 
адаптуватися до зовнішніх змін  
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2 

Ф
ун

кц
іо

на
ль

на
 

- централізований контроль над 
стратегічними результатами; 
- за рахунок функціональної спе-
ціалізації використовується 
ефект навчання і досвіду, 
розвитку навичок та набуття 
досвіду в певній сфері; 
- можливість досягти 
досконалості знань у 
вузькоспеціалізованій галузі; 
- висока результативність вико-
нання рутинних, стандартних 
робіт 

- протиставлення 
функціональних інтересів 
корпоративним; 
- протиріччя між 
функціональними підрозділами; 
- повільна швидкість прийняття і 
реалізації рішень через зайвий 
бюрократизм; 
- надання надмірного значення 
кожній окремій функції, що може 
призвести до диспропорції 
зусиль; 
- передача відповідальності до 
вищих ланок управління 

3 

Д
ив

із
іо

на
ль

на
 

- забезпечує ефективність 
стратегічного розвитку 
підприємства (ефект синергії); 
- ресурси підприємства розпо-
діляють з орієнтиром на 
максимальний прибуток; 
- можливість координувати дії 
профільного спрямування; 
- вище керівництво має 
можливість більше уваги 
приділяти стратегічному 
розвитку підприємства 

- нечіткість у визначенні прав і 
повноважень між виконавчим 
директором та його 
заступниками, а також керів-
никами бізнес-груп (БГ); 
- збільшується термін розробки, 
прийняття та реалізації 
стратегічних рішень на 
підприємстві; 
- стратегічні наміри БГ можуть 
не відповідати стратегічним 
цілям усього підприємства; 
- об'єднання в БГ має сенс, 
тільки якщо вона спрямована на 
стратегічну координацію дій на 
підприємстві 

4 

М
ат

ри
чн

а 

- стратегічні зусилля 
спрямовані на виконання 
завдань, особливо важливих для 
підприємства; 
- координація дій усіх фахівців, 
причетних до виконання 
стратегічних рішень; 
- скорочуються терміни циклу 
"наука – виробництво – 
споживач"; 
- реалізується принцип взаємо-
зв'язку між протилежними 
позиціями 

- складно підібрати 
авторитетного керівника 
матричної структури; 
- функціонування такої 
структури не завжди тривало; 
- подвійна підпорядкованість 
може гальмувати виконання 
стратегічних рішень; 
- необхідна спеціальна система 
мотивації і компенсації праці 
фахівців творчого напряму 
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5 

Ре
гі

он
ал

ьн
а 

- стратегія підприємства узгод-
жується зі специфікою регіону; 
- забезпечується досконале 
знання специфіки регіону; 
- відповідальність за 
прибуток/збитки несуть 
регіональні керівники 

- ускладнюється підтримання 
корпоративного іміджу; 
- можливе дублювання функцій; 
- ускладнюється оцінка особи-
востей кожного з регіональних 
відділень; 
- виникає необхідність створення 
служби управління 
регіональними відділеннями 

 

У багатьох великих фірмах впроваджується принцип департаменталізації. 

Це поняття означає процес розподілу організації на окремі блоки, які можуть 

називатися відділами, відділенням або секторами. Буває, що у великих 

організаціях діяльність в основному зосереджена в одній сфері: "Ай Бі Ем" 

(обробка інформації), "Мак-Доналдс" (ресторани швидкого обслуговування) 

тощо. Інші великі організації типу "Галф енд Уестерн" – це конгломерати, де 

під дахом єдиної корпорації функціонують різні фірми, що займаються 

кіноіндустрією, видавничою справою, готельним бізнесом і т.д. Деякі 

організації, як, наприклад, корпорація "Крайслер", працюють безпосередньо на 

задоволення потреби широких верств населення. Інші ж ("Контейнер 

Корпорейшн оф Амеріка", "Боїнг"), навпаки, мають справу в основному лише з 

іншими великими фірмами. Деякі крупні організації діють тільки в обмежених 

географічних регіонах (муніципальна служба міста Нью-Йорка), а інші ("Ай Ті 

Ті", "Ек-1 сон", "Кока-Кола") – майже у всіх країнах світу. Такі великі 

організації, як "Шелл Ойл", "Дженерал Моторс", діють майже у всіх зазначених 

напрямках одночасно. 

Для того, щоб урахувати й відбити всі розходження в завданнях, страте-

гічних і оперативних планах організації, керівники використовують різні систе-

ми департаменталізації.  

Функціональна департаменталізація – це процес розподілу організації на 

окремі елементи, кожний з яких має свою мету, конкретне завдання й обов'язки. 

У принципі створення функціональної структури зводиться до угруповання 

персоналу для виконання завдань.  
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Наявний досвід свідчить про те, що функціональну структуру доцільно 

використовувати в тих організаціях, які випускають відносно обмежену 

номенклатуру продукції, діють у стабільних зовнішніх умовах і для забезпе-

чення свого функціонування вимагають вирішення стандартних управлінських 

завдань. Прикладами такого роду можуть служити фірми, що діють у металур-

гійній і гумовотехнічній промисловості. Функціональна структура не підходить 

для організацій із широкою номенклатурою продукції, що діють у середовищі 

зі швидко мінливими споживчими й технологічними потребами, а також для 

організацій, що здійснюють свою діяльність у широких міжнародних масштаб-

бах, одночасно на декількох ринках у країнах з різними соціально-

економічними системами й законодавством. Для організацій такого типу най-

більш підходящою буде дивізіональна структура. 

Ще на початку ХХ ст. найбільш проникливі керівники корпорацій, такі як 

Альфред Слоун-молодший з "Дженерал Моторс" і його колеги з "Проктер енд 

Гембл", "Дюпон" і "Сирс", зрозуміли, що традиційна функціональна структура 

більше не відповідає їх потребам та почали формувати дивізіональні [10]. 

У наступний період – зростання значущості інновацій – було виявлено, що 

межі між функціями ускладнювали горизонтальні взаємодії, необхідні для 

ефективного впровадження нововведень. Тоді з’явилася нова концепція проект-

ту. На відміну від функцій: виробництво, маркетинг, дослідження і розробка, 

які є постійними, проект є тимчасовим і будується навколо конкретних іннова-

ційних дій. 

Щодо управління, то спочатку розподіл праці торкався функціональних 

керівників, яким ставилося за обов’язок забезпечувати результати в межах відпо-

відних функцій, і керівників, покликаних забезпечувати ефективність організації 

загалом. У процесі зростання фірм та їх диверсифікації стало необхідно розділити 

обов’язки загального керівництва між декількома керівниками загального 

профілю. Так з’явилася концепція "центру прибутку", керівник якого наділений 

повною відповідальністю за прибутки і збитки, має повну свободу розпоряд-

жатися виділеними йому ресурсами і повноваженнями, планувати роботу 
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підрозділу так, щоб оптимізувати вирішення поставлених перед ним завдань. 

Концепція "центру прибутку" виникла в першій половині ХХ ст., коли 

роль інновацій і підприємництва була ще незначною. Тому цей підрозділ ніс 

відповідальність лише за поточний (короткостроковий) прибуток, включаючи 

розвиток і підтримку в робочому стані необхідного потенціалу організації.  

Крім відповідальності "центрів прибутку", що виконують певну частину 

загального керівництва, відповідальність стратегічного центру господарювання 

(СЦГ) мала такі два параметри:  

1. На рівні фірми одні керівники несуть відповідальність за зростання 

короткострокових прибутків; другі – відповідають за довгостроковий прибуток 

і підвищення потенціалу; треті – за розвиток фірми. 

2. Відповідальність розподіляється  на кожному рівні згідно з етапами про-

цесу управління: планування, прийняття рішень, реалізації і контролю. 

Нещодавно в дивізіональній структурі з’явився новий елемент: офіс голов-

ного керівника (ОГК) – вищий рівень загального керівництва фірм. Появі ОГК 

сприяли, з одного боку, роль стратегічної діяльності, що зросла на рівні всієї 

корпорації і, з іншого, перевантаження вищого керівництва корпорації. В ОГК 

змінилася центральна роль керівника, який раніше одноосібно приймав усі 

рішення на рівні корпорації. Тепер він добровільно розділив повноваження 

і відповідальність вищого рівня з декількома іншими керівниками, хоч і про-

довжував залишатися “першим серед рівних” при вирішенні конфліктів, які 

виникали серед членів вищого керівництва.   

Колегіальне керівництво, або ОГК, виявляється в двох формах. Перша 

передбачає, що ролі вищого керівництва взаємозамінні. Так, наприклад, коли один 

з членів ОГК опиняється в якому-небудь місті, він самостійно приймає рішення 

з термінового питання. Однією з перших цю форму застосувала у себе 

американська корпорація "Літтон". Інша форма – розділені повноваження – перед-

бачає розподіл конкретних галузей прийняття рішень – конкурентної, стратегіч-

ної, адміністративної, суспільної реакції між різними членами ОГК. Колегіальне 

керівництво успішно практикується лише в деяких фірмах Європи. На багатьох 
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інших вище керівництво складається з впливових особистостей, які викорис-

товують політичні моменти для досягнення вигідного становища своєї фірми.  

Зростаюча потреба в стратегічній реакції призвела ще до однієї струк-

турної новизни – подвійної структури, де структура стратегічних господар-

ських центрів була доповненням до дивізіональної структури. У підструктурі 

СГЦ деякі керівники, не обов’язково керівники відділень, несуть відповідаль-

ність за стратегічний розвиток групи взаємопов’язаних СЗГ [1]. 

Подвійна структура – це відхід від традиційної практики мати у фірмі 

лише одну постійну структуру. В її межах проводиться вся робота. При под-

війній структурі одна структура використовується для господарської діяль-

ності, яка приносить прибуток, а інша – для стратегічного розвитку. 

До того часу, поки дивізіональна структура пройшла через усі модифі-

кації, вона стала іншою. Первинна базова форма пов’язувалася з принципом єд-

ності повноважень і відповідальності.  

Видозмінена дивізіональна структура отримала назву "матричної 

структури". 

Спільною рисою раніше розглянутих організаційних форм є те, що всі 

вони моноструктурні, тобто один і той же організаційний принцип застосо-

вується в усіх підрозділах фірми. Це означає, що вони користуються єдиною 

системою компенсації, єдиною системою планування, мають одну і ту ж куль-

туру тощо. Проте вже з моменту виникнення сучасної фірми були фірми 

з множинною структурою, що складалися з підрозділів, які не зазнали уніфі-

кації. Прикладом ранньої множинної структури є холдинг-компанія, яка володіє 

акціями багатьох фірм і нездатна безпосередньо контролювати структурну 

організацію філій. 

У 50-х роках в США виникла множинна структура – конгломерат. Він, як 

правило, складався з декількох філій, що повністю належали материнській 

компанії. 

Головне управління материнською компанією здійснює фінансовий контроль 

над філіями і надає їм допомогу, але не має ніякого контролю ні над їх стратегією, 
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ні над структурою. Воно не наполягає на єдиному потенціалі, тільки за 

необхідності, щоб дати можливість материнській компанії для консолідації і фі-

нансового контролю, за винятком загальної бухгалтерії і фінансового планування.  

Є всі підстави вважати, що багатоструктурне рішення у системі управ-

ління  буде все більше використовуватися в майбутньому. Це пояснюється 

двома причинами. По-перше, диверсифікація фірми і тиск конкурентів із зов-

нішнього оточення будуть посилювати необхідність оптимізувати структуру 

кожної СЗГ фірми. Друга причина полягає в тому, що управління складною 

множинною структурою з боку головної штаб-квартири значно полегшиться 

завдяки сучасній інформаційній технології 

Провідною темою кінця XX і початку XXI століть стає перехід до мереж-

них організаційних структур.  

Побудова мережних організаційних структур може відбуватися за двома 

напрямками [7]. 

Перший – коли велика компанія збирає навколо себе малі підприємства, 

доручаючи їм виконання спеціальних завдань. Підприємства, у свою чергу, 

можуть мати власні структурні підрозділи. Дуже часто малі фірми потрапляють 

у фінансову залежність від великих корпорацій. Мережезація дозволяє ліквіду-

вати цю ситуацію, компанії можуть здійснювати контроль не за рахунок участі 

в капіталі, а тільки через чисто ринкові механізми. Таким чином, утворені 

мережні організації володіють високою гнучкістю і адаптивністю. 

Другий – об'єднання багатьох підприємств у єдину мережу, які юридично 

самостійні, але в господарському плані підтримують один одного. Такі спів-

дружності стають можливими завдяки новим інформаційним технологіям 

і глобальній світовій мережі "Internet". Такого роду мережеві структури мають 

високу конкурентоспроможність і творчий потенціал. 

У наш час багато світових компаній зайнято виробничою діяльністю 

у високотехнологічних галузях, і, по суті, являють собою глобальні мережні 

транснаціональні корпорації. Маркетингові дослідження, аналіз ринку, розмі-

щення замовлень, контроль за діяльністю юридично самостійних підприємств, 
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всі види банківських операцій здійснюються через інформаційні мережі регіо-

нального та всесвітнього значення. Функціонування в режимі мережі дає змогу 

скоротити витрати і підвищити доходи, забезпечити швидкість реакції на зміни 

кон'юнктури. 

Перехід до мережних організаційних структур відбувається і в інших галу-

зях промисловості. Постійна зростаюча роль зв'язків між потребами та 

прийнятими для їх задоволення рішеннями стає вирішальним фактором успіху 

в конкурентній боротьбі. Особливого значення набуває здатність передбачати 

майбутнє й ідентифікувати вчасно проблеми. Нові принципи менеджменту 

формулюють становлення підприємств – мереж. Виживання організацій у но-

вих нестабільних умовах буде залежати від уміння компанії вчасно слідувати за 

розвитком науково-технічного прогресу і потреб ринку. 

 

3. Досвід функціонування структур на вугільних шахтах 

 

Розвиток вугільної промисловості в сучасних умовах безпосередньо 

залежить від успішної реструктуризації, організації та здійснення 

взаємовигідних господарських зв'язків, ефективного функціонування нових 

організаційних форм. 

Експортно-консультативна група у 2008 р. при Міністерстві вугільної 

промисловості (МВП) проаналізувала структури управління у вугільній 

промисловості. Результати аналіза свідчать, що в період з 1935 до 1970 рр. було 

більше 35 реорганізацій, в основному у вищих рівнях управління (рис. 1). 

Згідно з основними положеннями менеджменту одним з критеріїв 

раціональної структури є найменше число ступенів в ієрархії управління. 

Очевидно, керуючись цим, тривалий час у вугільній промисловості існувала 

наступна організаційна структура (рис. 2). Ця структура діяла багато років і 

добре зарекомендувала себе. 

Також діяли у вугільній промисловості України більше 20 років виробничі 

об'єднання з видобутку вугілля. Вони забезпечували безперервний 
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технологічний процес видобутку, збагачення і транспортування вугільної 

продукції, будівництва та підтримання технологічного рівня підприємств 

галузі. Централізувавши ряд функцій товаровиробників, об'єднання сприяли 

високої маневреності фінансових коштів: вели розрахунки з постачальниками 

матеріально-технічних ресурсів, підрядниками, з державними та місцевими 

бюджетами, з трудящими, містили об'єкти соціальної інфраструктури галузі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом з тим об'єднання, що складалися переважно з структурних одиниць, 

не могли створити умов для ефективного використання виробничого 

потенціалу, матеріальних і трудових ресурсів. 

Структурні підрозділи об'єднання не відповідали повною мірою за 

остаточні результати своєї роботи. Витратний механізм господарювання і 

безадресна державна дотація не стимулювали підприємства і тим більше 

структурні одиниці вести пошук і використання резервів, стабілізації обсягів 

виробництва продукції, зниження собівартості і покращення  якості. 

На етапі реформ у вугільній промисловості здійснювалась адаптація 

організаціонних структур управління до ринкових умов господарювання. Для 

цього треба було, насамперед, надати юридичну самостійність всім 

структурним одиницям об'єднань. 

Шахта в певних поточних і екстремальних ситуаціях (вибухи, пожежі, 

викиди) потребує значних додаткових кошт для підготовки нових горизонтів та 

МВП України 

комбінати 

трести 

шахти 

Рис.1 Організаційна 
структура у 70-х роках ХХ ст. 

МВП України 

Виробничі 
об‛єднання з 

видобутку вугілля 

шахти 

Рис.2 Організаційна структура у 
80-90 х роках ХХ ст. 
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лав. Кожна шахта окремо накопичити таких засобів не може. Тому існує 

об'єктивна необхідність у з'єднанні зусиль кількох вугледобувних підприємств 

для створення резервних або страхових фондів. Крім того, внаслідок 

технологічного поділу праці в процесі видобутку вугілля утворилося безліч 

спеціалізованих підприємств з обслуговування шахт. Навіть при договірних 

взаєминах їх діяльність потребує координації. Це вимагає створення 

господарських утворень, що виконують загальні функції для групи 

підприємств. 

На більшості вугільних шахт Донецького басейну впроваджена лінійно-

функціональна структура, яка добре зарекомендувала себе на протязі багатьох 

років (рис.3). 
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Рис. 3 Найбільш поширена организационная структура апарата 

управління шахтою  
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У теперішній час у процесі інноваційного розвитку підприємств часто 

використовується впровадження адаптивних організаційних структур, 

наприклад,  в ВАТ ДХК «Краснолиманська», яка є одним з провідних 

підприємств вугільної галузі України. Група фахівців цього підприємства 

розробила інвестиційний проект, метою якого є збільшення видобутку вугілля 

за рахунок модернізації технології очисних робіт по пласту К5. У межах 

інвестиційного проекту пропонується збільшити добове навантаження на 

очисний вибій. Основними чинниками, які визначають успішність виконання 

даного інвестиційного проекту в межах ДХК "'Краснолиманська" є: 

- низька собівартість видобутку і збагачення вугілля; 

- стабільність виробничо-економічних показників діяльності підприємства 

протягом тривалого строку; 

- підвищення і стійкий попит на вугільну продукцію, що виробляється; 

- покращений якісний склад продукції; 

- налагоджена система збуту; 

- високий рівень кваліфікації персоналу. 

Для реалізації даного проекту була запропонована тимчасова організаційна 

структура "за проектом", що створюється для вирішення конкретного завдання. 

Значення її полягає в тому; щоб зібрати в одну команду найкваліфікованіших 

співробітників шахти для здійснення складного проекту в установлені терміни 

із заданим рівнем якості, не виходячи за межі встановленого кошторису. 

Тимчасовий характер полягає в тому, що коли проект завершено, члени 

команди переходять у новий проект або повертаються до постійної роботи у 

своєму функціональному відділі. 

Головна перевага проектної структури полягає в тому, що вона концентрує 

всі зусилля на рішення одного єдиного завдання. Тоді як керівник 

функціонального відділу повинен брати участь у вирішенні декількох завдань 

одночасно, керівник проекту концентрується виключно на ньому. 

Тимчасова цільова група (ТЦГ) створюється і функціонує тільки на строк 

виконання проекту. Вона працює автономно, виконуючи поставлені завдання і, 
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може підпорядковуватися або головному інженеру шахти, або директорові. 

Організаційна структура ТЦГ наведена на рис.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В даний час в багатьох країнах світу функціонують крупні корпоративні 

структури. У їх основі  лежить принцип об'єднання: власності, ресурсів, сфер 

діяльності. Конкретні форми господарських об'єднань різноманітні і залежать 

від національної специфіки. 

Створення корпоративних структур у вугільній промисловості доцільне, і, 

перш за все через переваги крупних структур промисловості, які зводяться до 

наступного: 

• подолання обмеженості ринку спеціалізованої продукції і 

забезпечення швидкого входження в нові сегменти ринку; 

Головний менеджер проекту 

Менеджер  
проекту 

Інженер 
проекту 

Адміністратор 
проекту 

Економіст- 
бухгалтер 

• планування; 
• регулювання; 
•  контроль: 

обєми робіт, 
якість, вартість, 
час, ресурси; 
•  координація 

робіт,  
• здійснення 

комунікацій 

• технологічні 
аспекти проекту; 
• внесення 

змін;  
• освоєння і 

вихід на 
проектну 
потужність 

• підготовка 
контрактів на 
закупку нового 
обладнання; 
• укладання 

контрактів; 
• контроль за 

виконанням  

• складання 
фінансовою 
плану; 
• фінансовий 

облік і звітність; 
• контроль за 

витратою 
фінансових 
коштів 

ВИКОНАВЦІ  
(начальники дільниць, майстри, робочі) 

Рис.4. Оргструктура тимчасової цільової групи для реалізації проекту 

ФУНКЦІЇ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ 
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• зменшення ризику підприємницької діяльності за рахунок 

розширення і перерозподілу джерел формування прибутки; 

• компенсація збитків в період структурних змін, реорганізацій і 

кон'юнктурних коливань; 

• можливість гнучкого маневрування інвестиціями і одержуваними 

дотаційними ресурсами. 

Вітчизняний досвід і світова практика, свідчать, що більшого ефекту 

досягають ті корпоративні структури, які об'єднують підприємства не по 

територіальній ознаці, а по рівню технологічної зв'язаності і використовують на 

взаємовигідних засадах процес промислової і фінансової інтеграції. Такий 

процес знаходить втілення в створенні організаційно-господарських 

корпорацій, об'єднуючих підприємства як вугільної промисловості, так і 

суміжних з нею галузей. Такі комплекси мають всі технологічні ланки на шляху 

від видобутку вугілля до отримання кінцевих продуктів у вигляді електричної і 

теплової енергії, коксу, металу, синтетичних моторних палив і ін. Вони 

отримують значний економічний ефект. 

Тому, як один із варіантів моделі перспективного розвитку вугільній 

промисловості, може бути створення вертикально - інтегрованих структур. 

Донецька паливно-енергетична компанія (ДПЕК) - найбільша приватна 

вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Синергія 

вугледобувних, енергогенеруючих і дистрибуційних підприємств, 

впровадження передових технологій, професійний менеджмент, зважена 

соціальна політика дозволяють ДПЕК зберігати лідируючі позиції на паливно-

енергетичному ринку України [11]. 

Вертикальна інтеграція - одна з головних конкурентних переваг компанії 

на ринку. Стратегія розвитку ДПЕК припускає збереження збалансованого 

ланцюжка «вугілля-електроенергія-дистрибуція». 

Основними напрямами діяльності є: видобуток корисних копалин 

(вугілля), його збагачення і продаж, генерація електроенергії, продаж і її 

поставка. 
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Група «Метінвест» об'єднує підприємства трьох галузей гірничо-

металургійного комплексу: видобуток вугілля і виробництво коксу, здобич і 

виробництво залізорудної сировини, виробництво сталі і металопродукції. 

Окрім виробничих підприємств, до Групи входять компанії, що здійснюють 

збутову діяльність, а також логістичну і транспортну підтримку бізнесу [12]. 

Основними структурними одиницями є наступні дивізіони: вугілля і коксу, 

гірничорудний, стали і прокату. Об'єднання підприємств в рамках єдиної 

Групи дозволяє реалізувати міжгалузеві синергії і значно підвищити їх 

ефективність роботи. 

Таким чином, на підставі проведених досліджень можна зробити такі 

висновки: 

наведено огляд літературних джерел, що дозволив дослідити етапи 

розвитку організаційних структур під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів; 

охарактеризовано різні типи організаційних структур. Виявлено їх 

позитивні та негативні риси та визначено напрямки оптимального 

використання; 

проведено аналіз організаційних структур у вугільної промисловості. 

Найбільш поширеною на цей час є лінійно-функціональна. При впровадженні 

нових проектів доцільно використовувата гнучкі тимчасові організаційні 

структури "за проектом" поряд із традиційними, лінійно-функціональними. 

Пропонується оргструктура «тимчасові цільові групи» (ТЦГ), що дозволить 

швидко і якісно виконати поставлені завдання; 

обґрунтовано появу великих корпоративних структур, які є більш стійкими 

та надійними в умовах кризових ситуацій. В Донецькій області з'явилися крупні 

корпоративні структури, які використовують принцип синергізму, зв'язаної і 

незв'язаної диверсифікації. «Входження» вугільних підприємств в такі 

організації дозволяє продовжувати і нарощувати видобуток власного вугілля, 

зберігати  кадровий і інтелектуальний потенціал гірничої науки і практики. 
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