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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДІЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 

ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR MANAGEMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE  

OF AN OPERATING ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT

Управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки вимагає не тільки виробничих, еко-
номічних, кадрових змін, але й організаційних, для цього проаналізовано діючу організаційну структуру управління підпри-
ємства ПрАТ «Кераммаш» та ключових посадових обов’язків персоналу під час формування та виконання замовлення на 
виробництво продукції. Доведено, що реалізація концепції управління розвитком підприємства в умовах інформаційної еконо-
міки не вимагає здійснення суттєвих змін у реорганізації наявної структури управління. На основі проведеного аналізу діючої 
організаційної структури управління підприємства ПрАТ «Кераммаш» та ключових посадових обов’язків персоналу під час 
формування та виконання замовлення на виробництво продукції можна зробити висновок, що реалізація концепції управлін-
ня розвитком підприємства в умовах інформаційної економіки не вимагає здійснення суттєвих змін у реорганізації наявної 
структури управління.

Ключові слова: організаційне забезпечення, управління, розвиток, промислове підприємство, організаційна структура, 
інформаційна економіка, автоматизація.

Управление развитием промышленного предприятия в условиях информационной экономики требует не только произ-
водственных, экономических, кадровых изменений, но и организационных, для этого проанализирована действующая орга-
низационная структура управления предприятия ЗАО «Кераммаш» и ключевые должностные обязанности персонала при 
формировании и выполнении заказа по производству продукции. Доказано, что реализация концепции управления развитием 
предприятия в условиях информационной экономики не требует осуществления существенных изменений в реорганизации 
существующей структуры управления. На основе проведенного анализа действующей организационной структуры управ-
ления предприятия ЗАО «Кераммаш» и ключевых должностных обязанностей персонала при формировании и выполнении 
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заказа на производство продукции можно сделать вывод, что реализация концепции управления развитием предприятия в 
условиях информационной экономики не требует осуществления существенных изменений в реорганизации существующей 
структуры управления. 

Ключевые слова: организационное обеспечение, управление, развитие, промышленное предприятие, организационная, 
информационная экономика, автоматизация.

The current organizational structure of the management of PJSC “Kerammash” and the key duties of the personnel during the 
formation and execution of the production order are analyzed. It is proved that the implementation of the concept of management of 
enterprise development in the conditions of the information economy does not require the implementation of significant changes in 
the reorganization of the existing management structure. Organizational support for the management of industrial enterprise develop-
ment in an information economy should include a set of appropriate tools and methods for organizing interaction between individual 
performers and managers based on appropriate regulations. Management of industrial enterprise development in the information 
economy requires production, economic, personnel changes and organizational. The main aim is maximizing compliance of the in-
dustrial enterprise with the requirements of the information economy to ensure the fullest use of production potential based on market 
advantages of information economy. It is proposed to provide organizational support for the management of the development of indus-
trial enterprises in the conditions of the information economy to understand the consistency of methods and means of implementing 
certain measures to formulate a strategy for the development of the enterprise, taking into account the requirements of the information 
economy in the process of joint operation of managers and executives in the area of distribution of the zone of their responsibilities and 
responsibilities. The basis of organizational support for the management of the development of an industrial enterprise in the informa-
tion economy should be the regulatory and legal regulation of the enterprise, taking into account the specifics of its operation in the 
external environment. Thus, based on the analysis of the current organizational management structure of PJSC “Kerammash” and key 
responsibilities of staff in the formation and execution of orders for production, we can conclude that the implementation of the concept 
of enterprise development management in the information economy does not require significant changes in the reorganization of the 
existing management structure.

Key words: organizational support, management, development, industrial enterprise, organizational structure, information eco- 
nomy, automation.

Постановка проблеми. Управління розвитком про-
мислового підприємства в умовах інформаційної еко-
номіки вимагає не тільки виробничих, економічних, 
кадрових змін, але й організаційних, спрямованих на 
максимальне досягнення відповідності промислово-
го підприємства вимогам інформаційної економіки з 
метою забезпечення найбільш повного використання 
виробничого потенціалу підприємства на основі ви-
користання ринкових переваг інформаційної економі-
ки. Організаційне забезпечення управління розвитком 
промислового підприємства в умовах інформаційної 
економіки має включати в себе сукупність відповідних 
засобів та методів організації взаємодії між окремими 
виконавцями та керівниками на основі відповідного 
нормативного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня розроблення організаційного забезпечення управ-
ління на промислових підприємствах розглядалися 
в роботах М.Г. Чумаченко, О.П. Савченко, В.Г. Коре-
нєва, В.М. Гриньової, В.В. Рябенко, О.В. Харчишиної, 
К.М. Ушакова, І.Б. Швець, О.М. Ястремської та ін. 
[1–10], проте з погляду роботи підприємства в умо-
вах інформаційної економіки залишилися недостат-
ньо опрацьованими. А саме дослідження впливу змін 
в реорганізації існуючої на підприємстві структури 
управління в процесі реалізація концепції управлін-
ня розвитком підприємства. Відкритою залишається 
проблема досягнення якісного виконання ключових 
посадових обов’язків персоналу під час формування 
та виконання замовлення на виробництво продукції в 
умовах інформаційної економіки. 

Метою статті є організаційне забезпечення управ-
ління розвитком промислового підприємства на при-
кладі діючої організаційної структури управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
організаційним забезпеченням управління розвитком 
промислового підприємства в умовах інформаційної 
економіки необхідно розуміти узгодженість методів 
та засобів здійснення визначених заходів з форму-
вання стратегії розвитку підприємства з урахуванням 
вимог інформаційної економіки в процесі сумісного 
функціонування керівників та виконавців у сфері 
розподілу зони їхніх обов’язків та відповідальності. 
В основу організаційного забезпечення управлін-
ня розвитком промислового підприємства в умовах 
інформаційної економіки має бути покладено нор-
мативно-правове регулювання діяльності підприєм-
ства з урахуванням специфіки його функціонування  
в зовнішньому середовищі. Організаційне забезпе-
чення управління розвитком промислового підпри-
ємства в умовах інформаційної економіки має вклю-
чати в себе сукупність відповідних засобів та методів 
організації взаємодії між окремими виконавцями та 
керівниками на основі відповідного нормативного 
забезпечення. У склад організаційного забезпечення 
управління розвитком промислового підприємства 
в умовах інформаційної економіки необхідно дода-
ти схему організаційної структури управління під-
приємства, перелік працівників, посадові інструкції, 
уніфіковані нормативні документи та інші внутрішні 
розпорядчі документи.

На етапі реалізації концепції управління розвитком 
промислового підприємства в умовах інформаційної 
економіки організаційне забезпечення розробляється 
для вирішення таких стратегічних завдань, як:

‒ організація роботи персоналу з оцінки конкурен-
тоспроможності підприємства з урахуванням постій-
них змін, притаманних інформаційній економіці;
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‒ впровадження нових методів, завдань та функцій 
управління з модернізації виробничої сфери промис-
лового підприємства згідно з вимогами інформаційної 
економіки;

‒ розроблення пропозицій з удосконалення орга-
нізаційної структури управління відповідно до сфор-
мованої стратегії розвитку в умовах інформаційної 
економіки.

Зупинимося детальніше на питанні організаційної 
структури управління та її місця в організаційному за-
безпеченні. За визначенням [1], організаційна структу-
ра управління – це система управлінських ланок, що 
складається з окремих працівників і груп працівників 
і впорядкована відповідно до місця цих ланок в про-
цесі управління. Елементами організаційної структури 
є управлінські ланки. Кожен елемент організаційної 
структури наділений певними повноваженнями і вико-
нує певні обов'язки [1].

Необхідність вдосконалення існуючих організацій-
них структур управління підприємством постає у разі, 
коли на підприємстві відбуваються певні зміни в ви-
робничій, кадровій та інщих сферах діяльності, внаслі-
док чого діюча організаційна структура недостатньо 
покриває всі ланки управління, що знижує ефектив-
ність прийнятих управлінських рішень та кількість 
часу на їх підготовку та обробку [11–16].

Таким чином, під час розроблення організаційного 
забезпечення управління розвитком промислового під-
приємства в умовах інформаційної економіки першо-
чергового значення набуває дослідження діючої органі-
заційної структури управління підприємством (рис. 1).

У дослідженні організаційної структури управління 
важливо виокремити її складові елементи та порядок 
їх взаємодії на основі виконання посадовими інструк-
ціями визначених функцій, прав та обов’язків [17–18]. 
Проведемо аналіз основних функцій управлінського 
персоналу ПрАТ «Кераммаш» під час виконання клю-
чових бізнес-процесів підприємства.

Головний бухгалтер. Підпорядковується генераль-
ному директору, контролюється з боку наглядової ради. 
Відповідає за формування фінансового плану, який на 
вході операції створюється на основі бюджету підпри-
ємства, звітів за попередній рівень доходу, на виході 
видає готовий документ.

Бухгалтер. Підпорядковується головному бухгалтеру, 
контролюється з боку заступника директора з комерцій-
них питань. Відповідає за підготовку бухгалтерських до-
кументів, в основі яких лежать договори, акти прийман-
ня готової продукції. Після обробки вхідних документів 
бухгалтер на виході операції видає витратні накладні.

Заступник директора з комерційних питань. Підпо-
рядковується генеральному директору, контролюється 
з боку наглядової ради. Відповідає за підготовку пла-
ну продажів. Підготовка плану продажів складається з 
обробки заступником директора з комерційних питань 
фінансового плану, регламентується внутрішнім стан-
дартом СТП-7.2 «Управління плануванням та реаліза-
цією замовлення».

Менеджер комерційного відділу. Підпорядковуєть-
ся заступнику директора з комерційних питань, контр-
олюється з боку генерального директора. Відповідає за:

1. Пошуки замовників на продукцію підприємства. 
Операція процесу на вході включає в себе план прода-
жів, на виході місячний план роботи менеджера комер-
ційного відділу, регламентується внутрішнім стандар-
том СТП-7.2 «Управління плануванням та реалізацією 
замовлення».

2. Підготовку техніко-комерційної пропозиції. Опе-
рація процесу на вході включає висновок головного кон-
структора проекту про результати аналізу замовлення, 
на виході – готову техніко-економічну пропозицію, ре-
гламентується внутрішнім стандартом СТП-7.2 «Управ-
ління плануванням та реалізацією замовлення».

3. Проведення попередніх перемовин. Операція 
процесу на вході включає техніко-економічну пропози-
цію на замовлення продукції підприємства, на виході – 
готовий проект договору, регламентується внутрішнім 
стандартом СТП-7.2 «Управління плануванням та реа-
лізацією замовлення».

4. Підготовку договору. Операція на вході включає 
проект договору, на виході – договір, регламентуєть-
ся внутрішнім стандартом СТП-7.2.-1 «Управління 
договорами».

5. Оформлення акту прийому-передачі. Операція на 
вході включає акт приймальних випробувань, на вихо-
ді – акт прийому-передачі, регламентується внутріш-
нім стандартом СТП-7.2 «Управління плануванням 
та реалізацією замовлення».

Головний конструктор проекту (головний техно-
лог). Підпорядковується технічному директору, контр-
олюється з боку генерального директора. Відповідає за: 

1. Аналіз вимог замовника, який на вході склада-
ється із заявки замовника, на виході – з висновку за ре-
зультатами аналізу заявки, регламентується внутріш-
нім стандартом СТП-7.2 «Управління плануванням 
та реалізацією замовлення». 

2. Підготовку технічних завдань. На вході опера-
ції розглядається договір, на виході формується карта 
замовлення, регламентується внутрішнім стандартом 
СТП-7.3 «Управління проектуванням та розробкою». 

Провідний інженер проекту. Підпорядковуєть-
ся заступнику проектно-конструкторського відділу, 
контролюється з боку технічного директора, відпові-
дає за підготовку проектної документації, яка форму-
ється з операції процесу на вході карти замовлення, 
технічного завдання, на виході – готова карта замов-
лення. Регламентується внутрішнім стандартом СТП-
7.3 «Управління проектуванням та розробкою».

Інженер-технолог. Підпорядковується головному 
технологу, контролюється з боку начальника виробни-
цтва. Відповідає за підготовку технологічної докумен-
тації. Операція процесу включає на вході аналіз роз-
рахунково-конструкторської документації, на виході 
готову технологічну документацію. Регламентується 
внутрішнім стандартом СТП-4.2.3.-03 «Управління 
ТД (технологічною документацією)».
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Економіст відділу матеріально-технічного забезпе-
чення. Підпорядковується начальнику служби підго-
товки виробництва, контролюється з боку технічного 
директора. Відповідає за:

1. Операцію процесу пророблення норм витрат. 
Операція на вході складається з документа про норми 
витрат матеріалу, на виході видається рахунок на за-
купку. Регламентується внутрішнім стандартом СТП-
7.4.-01 «Закупки комплектуючих та матеріалів, тран-
спортних послуг».

2. Операцію процесу закупки матеріалів та комплек-
туючих. Операція на вході включає рахунок на оплату, 
на виході – договір на закупку, приходні бухгалтерські 
документи. Регламентується внутрішнім стандартом 
СТП-7.4.-01 «Закупки комплектуючих та матеріалів, 
транспортних послуг».

Менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Під-
порядковується начальнику служби підготовки вироб-
ництва, контролюється з боку генерального директора. 
Відповідає за операцію процесу митне оформлення. На 
вході операція включає товарно-супровідні документи, 
на виході вантажно-митну декларацію. Регламенту-
ється внутрішнім стандартом СТП-7.4.-01/1 «Митне 
оформлення експортно-імпортних вантажів».

Контролер відділу технічного контролю. Підпоряд-
ковується заступнику директора з якості, контролюєть-
ся з боку головного бухгалтера. Відповідає за процес 
вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей. 
На вході операція складається з накладних, сертифіка-
тів якості, на виході – документ із відміткою про про-
ходження контролю та висновки про брак. Регламенту-
ється внутрішнім стандартом СТП-7.4.3 «Організація 
вхідного контролю комплектуючих та матеріалів».

Комірник. Підпорядковується начальнику служби 
виробництва, контролюється з боку головного бухгал-
тера. Відповідає за:

1. Операцію процесу організація обліку матеріалів. 
На вході операція включає накладні з відміткою про 
вхідний контроль, на виході приймається на баланс 
підприємства. Регламентується внутрішнім стандар-
том СТП-7.5.5 «Управління матеріальними складами».

2. Операцію процесу організація зберігання матері-
алів. На вході операція включає накладні з відміткою 
про вхідний контроль, на виході – товарна бірка. Регла-
ментується внутрішнім стандартом СТП-7.5.5 «Управ-
ління матеріальними складами».

3. Операцію процесу видачі товарно-матеріальних 
цінностей у виробництво. На вході операція включає 
норми витрат матеріалів (вимоги), на виході списання 
матеріалів в виробництво. Регламентується внутріш-
нім стандартом СТП-7.5.5 «Управління матеріальними 
складами».

Комплектувальник. Підпорядковується майстру 
збірної ділянки, контролюється з боку начальника ви-
робництва. Відповідає за операцію процесу комплек-
тація готового обладнання, яка на вході включає в себе 
розрахунково-конструкторську документацію, на ви-
ході – відмітку в технологічній документації. Регла-

ментується внутрішнім стандартом СТП-7.5.1 «Управ-
ління процесом виробництва обладнання. Контроль 
виробничого процесу».

Інженер-конструктор. Підпорядковується заступни-
ку проектно-конструкторського відділу, контролюється 
з боку заступника директора з якості. Відповідає за:

1. Операцію процесу підготовки експлуатаційної 
документації. На вході операція включає протокол при-
ймально-здавальних випробувань, на виході – комп-
лект експлуатаційної документації. Регламентується 
внутрішнім стандартом СТП-4.2.3-02 «Управління 
проектно-конструкторською документацією».

2. Операцію процесу гарантійного обслуговування. 
На вході операція включає звернення замовника, на ви-
ході – акт усунення невідповідностей. Регламентуєть-
ся внутрішнім стандартом СТП-7.5.1.-12 «Гарантійне 
та сервісне обслуговування».

3. Операцію процесу сервісного обслуговування. 
На вході операція включає договір на сервісне обслуго-
вування, на виході – акт виконання сервісного обслуго-
вування. Регламентується внутрішнім стандартом СТП-
7.5.1.-12 «Гарантійне та сервісне обслуговування».

Майстер ділянки зборки. Підпорядковується на-
чальнику виробництва, контролюється з боку провід-
ного інженера з якості. Відповідає за: 

1. Операцію процесу підготовки пакувальних лис-
тів, що на вході включає відвантажувальну відомість, на 
виході – пакувальні листи. Регламентується внутрішнім 
стандартом СТП-7.5.1 «Управління процесом вироб-
ництва обладнання. Контроль виробничого процесу».

2. Операцію процесу організація відвантаження го-
тових виробів. На вході операція включає акт прийман-
ня готової продукції, на виході – товарно-транспортну 
накладну. Регламентується внутрішнім стандартом 
СТП-7.5.1 «Управління процесом виробництва облад-
нання. Контроль виробничого процесу».

Заступник директора з якості. Підпорядковується ге-
неральному директору, контролюється з боку внутріш-
нього аудитору з господарської діяльності. Відповідає 
за операцію процесу підготовки дозвільних документів 
(сертифікати відповідності, дозволи на застосування, 
експертизи), яка на вході включає нормативно-законодав-
чі вимоги та план виробництва, на виході – комплект до-
звільних документів. Регламентується внутрішнім стан-
дартом СТП-7.5.-01 «Випробування готових виробів», 
СТП-7.3. «Управління проектуванням та розробкою».

Інженер із впровадження нової техніки. Підпоряд-
ковується начальнику виробництва, контролюється 
з боку технічного директора. Відповідає за операцію 
процесу організація шеф-монтажних робіт, що на вхо-
ді включає договір, повідомлення про готовність до 
шеф-монтажних робіт від замовника, на виході – акт 
приймання з монтажу в наладку. Регламентується вну-
трішнім стандартом СТП-7.5.-11 «Організація шеф-
монтажних та пуско-налагоджувальних робіт».

Керівник групи пуско-налагоджувальних робіт. 
Підпорядковується технічному директору, контр-
олюється з боку заступника директора з комерційних 
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питань. Відповідає за операцію організацію пуско-на-
лагоджувальних робіт, що на вході включає акт при-
ймання з монтажу в наладку, на виході – акт пуско-на-
лагоджувальних робіт. Регламентується внутрішнім 
стандартом СТП-7.2 «Управління плануванням та ре-
алізацією замовлення».

Аудитор господарської діяльності. Підпорядкову-
ється генеральному директору, контролюється з боку 
наглядової ради підприємства. Відповідає за:

1. Операцію процесу аналізу виконання замов-
лення. На вході операція включає карту виконання 
замовлення, на виході – звіт про стан виконання за-
мовлення. Регламентується внутрішнім стандартом 
СТП-7.2 «Управління плануванням та реалізацією 
замовлення».

2. Операцію процесу аналізу ефективності замов-
лення. На вході операція включає документ про фак-
тичну калькуляцію, на виході – документ про рішення 
правління. Регламентується внутрішнім стандартом 
СТП-7.2 «Управління плануванням та реалізацією 
замовлення».

Висновки. Таким чином, на основі проведеного 
аналізу діючої організаційної структури управління 
підприємства ПрАТ «Кераммаш» та ключових поса-
дових обов’язків персоналу під час формування та ви-
конання замовлення на виробництво продукції можна 
зробити висновок, що реалізація концепції управління 
розвитком підприємства в умовах інформаційної еко-
номіки не вимагає здійснення суттєвих змін у реорга-
нізації існуючої структури управління.
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