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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування організаційної структури — той етап в

управлінні, що проходить будь-яке підприємство і саме
від нього залежить, на скільки ефективно буде функ-
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У статті розглянуто теоретичний зміст методів та моделей формування організаційної структури управ-
ління, а також відображено думки вітчизняних та зарубіжних авторів щодо практичного їх застосування. Ви-
ділено найбільш ефективні методи для побудови структури управління інноваційно-активного малого підприє-
мства. Досліджено основи організаційного моделювання та основні програмні продукти, що найчастіше вико-
ристовуються зарубіжними та вітчизняними підприємствами. Проаналізовано їх особливості з точки зору та-
ких критеріїв: наявність безкоштовної версії та технічної підтримки, методології роботи, методів і засобів ві-
зуального опису, що використовуються, інформаційного забезпечення, зручності веб-сайту та додаткових відо-
мостей. Виділено основні програмні продукти, що найчастіше використовуються саме українськими підприє-
мствами. Розглянуто програмний продукт вітчизняної розробки, що використовується як українськими
підприємствами, так і зарубіжними. Проаналізовано, хто саме є основними його користувачами та чи є серед
них суб'єкти малого підприємництва. Сформульовано основні причини низької активності малих підприємств
у використанні програмних продуктів організаційного моделювання.

The aim of this scientific article is the analysis of existing software products that provide an increase in the
effectiveness of the organizational structure of the management of innovation-active small enterprise. The purpose
and tasks of the research are formulated. The article deals with the theoretical content of methods and models of
formation the organizational structure of enterprise management. The opinions of domestic and foreign authors on
the theoretical basis and the practical application of models and methods of constructing management structures are
explored and analyzed. The most effective methods for forming the organizational structure of the management of a
modern innovative-active small enterprise are highlighted. The theoretical basis of such a method for constructing a
management structure as an organizational modeling method is considered. The main software products that are
most often used by foreign and domestic enterprises in the current conditions of their functioning are investigated
and analyzed. The main criteria for conducting analysis of modern software products are highlighted. The peculiarities
of their performance are analyzed from the standpoint of the following criteria: availability of free version and technical
support, methodology of work, methods and means of visual description used, available information support,
convenience of the website and marked additional information that does not relate to the formulated criteria. On the
basis of the analysis, the main software products that are most often used by Ukrainian enterprises, regardless of their
size, scope of activities and technical and financial feasibility are highlighted. The software product of domestic
development Fox Manager used by both, Ukrainian and modern foreign enterprises is considered more detailed. Using
official sources and content analysis, it is noted who exactly are the main users of the software. On the basis of the
conducted research, the main reasons for the low activity of small enterprises in the use of software products related to
the method of organizational modeling of the organizational structure of enterprise management are formulated. The
main conclusions were made and the key directions of further research were noted.
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ціонувати суб'єкт підприємництва. Та слід зауважити,
що даний етап не відбувається одноразово, адже через
динамічність зовнішнього та внутрішнього середовищ,
а також в залежності від різних факторів та умов діяль-
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ності, топ-менеджмент може та повинен змінювати та
удосконалювати структуру управління. В науковій літе-
ратурі виділяють різні методи та моделі формування
структур управління підприємства. З плином часу і тех-
нологічного прогресу, сформувалась тенденція викори-
стовувати програмне забезпечення для більш ефектив-
ної побудови не лише структур управління, а й налагод-
ження бізнес-процесів підприємства. Розглянемо, які
саме є найбільш використовуваними та особливості
кожного з них.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню моделювання структур управління та
особливостей їх функціонування присвячені роботи
багатьох вітчизняних авторів, серед яких Сисоєнко І.А.,
Терещенко Т.В., Одрехівський М.В. та ін. Зарубіжні
вчені також приділяють багато уваги вивченню даної
теми. Серед них можна виділити Рафа Е. Аль-Кутайш,
Саїдех Гатрей, Ралліс С. Папаметметріу, Дмитріос А.
Каррас та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою дослідження є виявлення найбільш актуаль-
них методів та моделей формування організаційної
структури інноваційно-активного малого підприємства.
Для досягнення мети слід виконати такі завдання:

— розглянути основні методи та моделі, що є най-
більш актуальними серед усіх існуючих;

— виділити програмні продукти, що застосовують-
ся при організаційному моделюванні структур управлі-
ння;

— проаналізувати особливості їх використання та
провести порівняльний аналіз;

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У теорії управління єдиної типології методів та мо-
делей не існує, кожен науковець виділяє ті чи інші ме-
тоди, в залежності від умов та середовища, в якому воно
діє, сфери діяльності та його можливостей. Практика
діяльності підприємств в свою чергу доводить, що об-
рання одного методу або однієї моделі може бути не
ефективним, а в деяких випадках і неможливим.

Дуже слушно зауважує Сисоєнко І.А., що процес
організаційного проектування полягає в послідовності
наближення до моделі раціональної структури управл-
іння, в якому методи проектування відіграють допомі-
жну роль при розгляді, оцінці і прийнятті до практич-
ної реалізації найбільш ефективних варіантів організа-
ційних рішень. [1]

Щодо самих методів та моделей формування струк-
тур управління, різняться підходи до їх класифікації.
Однак все ж єдиної, яка б визнавалась усіма науковця-
ми еталонною, не виявлено. Найчастіше їх групують у
два блоки так:

— методи, що базуються на якісному аналізі (метод
аналогій, експертний або експертно-аналітичний метод,
метод типових структур);

— методи формалізованого проектування організа-
ційних структур управління (регресійні моделі, оптимі-
заційні моделі, організаційне моделювання).

Так, В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова та М.М. Мер-
кулов виділяють наступні методи проектування органі-
заційних структур: аналогій, експертно-аналітичний,
структуризації цілей, організаційного моделювання [2].

Никонова Я.І. дещо доповнює перелік методів та
вважає, що до методів проектування структур управ-
ління, крім методу аналогії, експертного методу, струк-
туризації цілей та графічного моделювання процесів
управління, необхідно віднести метод математичного
регулювання та метод функціонального економічного
аналізу [3].

Т. Терещенко [4] пропонує при формуванні органі-
заційної структури використовувати такі методи як дос-
відний, експертний, метод аналогій, нормативний, па-
раметричний, технологічний, метод структуризації
цілей та метод економіко-математичного моделювання
(графічних та математичних зображень).

Метод аналогій вважається одним із класичних ме-
тодів проектування структури управління. Саме тому
для сучасного підприємства, що діє в жорстких умовах
конкуренції та теперішніх умовах насиченості ринку,
втрачає свою актуальність нині. Сутність його полягає
у застосуванні структури управління подібних
підприємств. Подібні вони можуть бути за різними кри-
теріями: розміром, сферою діяльності, видами виробле-
ної продукції та ін.

Петренко Л.А. [5] відзначає, що спосіб аналогій за-
стосовується тоді, коли вбачається пріоритетним вико-
ристання тих організаційних структур і форм управлін-
ня, які виправдали себе на інших підприємствах.

Експертний метод є найбільш практичним, з точку
зору його організації. Адже він базується на викорис-
танні досвіду експертів галузі або сфери діяльності та
управлінців-практиків.

Його мета полягає в наступному: виявити специфічні
особливості роботи апарату управління, можливі недо-
ліки в діяльності різних ланцюгів організаційної струк-
тури і надати обгрунтовані рекомендації щодо їх вдос-
коналення [6].

Метод структуризації цілей передбачає розробку
цілей організації, включаючи їхню кількісну та якісну
формалізацію та послідовний аналіз організаційних
структур з точки зору їхньої відповідності цілям [7].  Для
малого інноваційно-активного бізнесу даний метод
може бути досить ефективним, адже цілі його діяльності
через мінливість середовища змінюються постійно, по-
трібно реагувати на їх зміни, а організаційна структура
є одним з ключових інструментів їх досягнення. При
цьому для топ-менеджменту даний метод є досить тру-
дозатратним, що може відобразитись на якості виконан-
ня інших його функцій.

Нормативний метод базується на використанні при
побудові структури управління цілого ряду норма-
тивів, серед яких можна вирізнити такі, норма керова-
ності — відношення між чисельністю керівників та
підлеглих; граничні величини службовців для форму-
вання з них самостійних відділів, бюро, груп; норма-
тивна чисельність персоналу за функціями управління
та ін. [4].

Програмно-цільовий метод є одним з найбільш
ефективних саме для інноваційних підприємств. Захар-
ченко, Корсікова, Меркулова відзначають, що метою
підвищення ефективності планування інноваційної
діяльності доцільним є використання методу програм-
но-цільового управління, коли роботи з виконання інно-
ваційного проекту організаційно виділяються із загаль-
ного потоку робіт [2].

Блоковий метод дозволяє прискорити проектуван-
ня структури управління. При цьому Сисоєнко І.А.
відзначає, що блокове проектування дає можливість
інтегрувати блоки в цілісну організаційну структуру,
забезпечити гнучкість, економічність і ефективність
функціонування кожного блоку окремо і організацій-
ної структури підприємства в цілому [1].

Однак останні тенденції розвитку підприємництва
та умови його функціонування формують активний роз-
виток організаційного моделювання, що включає в себе
такі моделі: математично-кібернатичні, графоаналі-
тичні, натурні, математико-статистичні.

На думку М.В. Одрехівського, "у широкому ро-
зумінні організаційне моделювання визначається як
впорядкованість і процес упорядкування організаційно-
структурних характеристик для досягнення або поліп-
шення ефективності, результативності, адаптованості та
стійкості організацій" [8].
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Попов С.О. у своїй роботі [9] відзначає, що саме зав-
дяки використанню методу організаційного моделюван-
ня можна вирішувати завдання з формування раціональ-
ної організаційної структури таких виробничих про-
цесів, які забезпечують їх максимальну ритмічність і
максимально можливу економічну ефективність їх ви-
конання.

Кожний із вище наведених методів має широке
розповсюдження серед підприємств різних галузей
та видів діяльності. Проте особливо актуальним на
сьогодні є метод організаційного моделювання.
Слід відзначити, що перші програмні продукти, які
могли б вирішити завдання у напрямі організації уп-
равління, за кордоном з'явились в 1990-і роки, се-
ред них Orgware, Socap. Вони допомагали істотно
прискорити процес організаційного проектування
шляхом розробки нової структури або моніторин-
гу існуючої.

На сьогодні розроблено та відпрацьовано досить
багато програмних продуктів, що дозволяють макси-
мально ефективно моделювати бізнес-процеси на
підприємствах. Та серед найбільш використовуваних
виділяють програмне забезпечення таких країн як США,
Великобританія, Україна та інші (табл. 1).

Серед вищевказаних програмних продуктів на
вітчизняних підприємствах найчастіше використовують
такі: ARIS Toolset, Fox Manager, "ИНТАЛЕВ: Корпора-
тивный навигатор" та Business Studio. Особливо слід
відмітити, що серед лідерів є продукт українського ви-
робництва. Проаналізуємо його роботу більш деталь-
но.

Fox Manager — з моменту виходу першої версії про-
грамного продукту влітку 2007 року її вже придбало та
успішно використовують більше 2000 підприємств, се-
ред яких:

— нафтогазова промисловість (Yug-Neftegaz Private
Limited Сингапур; ЗАТ "Газтранзит" Україна, Київ; ТОВ
"Батумський нафтовий терминал" Грузія, та ін.);

— сільське господарство (ГК "Хлібодар" Україна;
Агрохолдинг "Мрія" Україна, Київ; ПАТ "Технологіч-
на Аграрна Компанія Об'єднана" Україна, Київ та ін.);

— фармацевтика (ТОВ "Валартинфарма" Україна,
Київ; ГК "Фармпланета" Україна та ін.);

— легка промисловість (АТ "Тебойл" Фінляндія,
Хельсінки; ПАО "Волчанский агрегатний завод" Украї-
на, м. Волчанськ; ПАО "Київский картонно-бумажний
комбінат" Україна);

— та інші сфери, серед яких банківська, консалтин-
гу, інформаційних технологій і т.д.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, бачимо, що основними користувача-
ми програмних забезпечень є середні та великі підприє-
мства. Представники сфери малого підприємництва
практично не використовують їх через низку причин,
серед яких:

— необізнаність підприємців в перевагах викорис-
тання програмного забезпечення;

— вартість ліцензії на використання програмних
продуктів;

— особливості сфери діяльності конкретного
підприємства, що не завжди передбачає застосування
подібних програм;

— обмежена кількість бізнес-процесів підприємства
та ін.

Ключовим аспектом є те, що малі підприємства пер-
шочерговою метою ставлять мінімізацію витрат, тому
використання подібного програмного продукту задля
організаційного забезпечення не завжди є доцільним.
Більш того окрім сплати ліцензії необхідно або прохо-
дити навчання, щоб вміти працювати з програмою, або
купувати додаткові супутні послуги. А це ще додаткові
видатки.

Однак переваги від використання подібних програм-
них продуктів досить відчутні, що дасть змогу налаго-
дити ефективне виконання як окремих бізнес-процесів,
так і діяльність підприємства на всіх ланках управління.
Саме тому необхідно і надалі досліджувати сучасні мо-
делі організаційного забезпечення підприємництва та
висвітлювати підприємцям усі можливості, що вони от-
римають від використання даних програмних продуктів.
При цьому завдяки технологічному прогресу можливі
недоліки також можна подолати завдяки плідній
співпраці науковців та практиків.
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