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ВСТУП 

 

Ефективність діяльності кожної фірми великою мірою залежить від 

того на скільки професійно сформовано організаційну структуру управління 

даного підприємства. 

Формування організаційної структури управління підприємства дуже 

складний і відповідальний процес оскільки від того на скільки правильно 

буде підібрано необхідну структуру управління, враховуючи специфіку 

галузі в якій функціонуватиме дане підприємство, поставлені цілі, вплив 

зовнішніх факторів, залежить ефективність його діяльності. 

Формування організаційної структури управління – це багаторівневий 

процес, який відбувається в декілька етапів: визначення вертикальних рівнів 

управління, горизонтальний поділ організації, визначення повноважень і 

відповідальності посад, закріплення посадових обов'язків за конкретним 

посадовими особами. 

Кожне підприємство в процесі розвитку змушене шукати нові 

організаційні форми свого існування, оскільки змінюються його цілі, 

масштаби діяльності, умови господарювання. Організаційні зміни 

спрямовуються на поліпшення функціонування елементів організаційної 

структури через встановлення оптимальнішої в нових умовах системи 

зв'язків лінійних і штабних підрозділів, вдосконалення розподілу функцій 

між ними. Це дає змогу формувати структури, що відповідають сучасним 

умовам господарської діяльності і забезпечують ефективне функціонування і 

розвиток організацій як соціотехнічних систем. 

В даний час накопичений значний досвід теоретичного обґрунтування 

еволюції організаційних структур управління. Зокрема, проблемами 

ефективної побудови та трансформації організаційної структури 

підприємства займались такі вчені як  В.В. Бузирева, А.В. Бусигіна, М.В. 



 

Володькіна, Д.М. Гвішиані, В.Г. Герасимчук, А.Ю. Денисова, С.А. Жданова, 

В.І. Кноррінг, В.М. Колпакова, В.С. Кулібанова, В.С. Пономаренко, А.Г. 

Поршнєва, О.М. Тищенко, Л.С. Шевченко. 

Розроблені й успішно застосовуються на практиці різноманітні 

методологічні підходи до вивчення закономірностей їхнього формування і 

розвитку. Основні розходження між  підходами полягають у неоднозначному 

тлумаченні організаційних структур управління, що в одному випадку 

розглядаються як механізм, побудований для розв'язання конкретних задач, в 

іншому - як соціальний організм, що чуйно реагує на потреби членів 

трудового колективу, у третьому - як складна соціально-економічна система і 

т.п. 

Актуальність теми. Організаційна структура управління  підприємства 

та  шляхи її удосконалення є надзвичайно важливою проблемою. Основним 

елементом в організаційній діяльності компанії є створення структури. 

Визначається необхідністю розгляду теоретичних положень шляхів 

удосконалення та розвитку організаційної структури управління 

підприємства. 

Метою дипломної роботи є обґрунтування  теоретичних положень і 

розроблення практичних рекомендацій по удосконаленню структури 

управління підприємством. Щоб  досягти поставленої мети в роботі виявлені 

для вирішення такі завдання:  

  оглянути літературні джерела та знайти проблемні питання в 

організаційній структурі підприємства; 

 дослідити організаційну структуру управління досліджуваного 

підприємства; 

 проаналізувати ефективність діяльності обраної організаційної 

структури; 

 провести економічні розрахунки ефективності фінансування та 

діяльності банку; 



 

 розробити пропозиції щодо удосконалення організаційної структури 

управління. 

          Предметом дослідження у випускній роботі виступає структура 

управління як форма розподілу управлінської діяльності, у межах якої 

проходить процес управління створений на досягнення поставленої  цілі 

менеджменту та шляхи удосконалення організаційної структури. 

Підприємствам і організаціям треба швидко реагувати на зміни 

зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до змін. І 

тому дана тема є добре розроблена в спеціальній літературі, де є загальна 

характеристика організаційних структур, їх види і форми адаптивних 

структур, питанню вибору і вдосконалення організаційних структур 

управління. 

Об’єкт дослідження –  організаційно-фінансова діяльність ПАТ КБ 

―ПриватБанк‖. 

Дипломна робота містить у своїй структурі вступ, три основні розділи, 

де розглянуті поняття, суть організаційної структури управління (перший 

розділ дипломної роботи), надано загальна та економічна характеристика 

ПАТ КБ ―ПриватБанк‖ (другий розділ роботи), а також заходи по 

удосконаленню організаційної структури управління банку(третій розділ). 

Написання роботи здійснюється на такій  інформаційній базі: 

підручники, законодавчі акти, постанови КабМіну, періодичні видання, 

матеріали з мережі інтернет, а  також  данні з підприємства ПАТ КБ 

―ПриватБанк‖. 

У ході дослідження застосовувались наступні методи: порівняння – при 

аналізі типів організаційних структур, узагальнення – при аналізі дефініцій 

терміну „структура управління‖, аналізу – при аналізі фінансового стану 

підприємства, графічний – для представлення результатів аналізу. 

 

 

 



 

 

 



 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

  

На основі проведеного дослідження теоретичних основ побудови 

організаційних структур, та вивчення їх прикладних аспектів на прикладів 

ПАТ КБ «Приватбанк» в дипломній роті, ми можемо зробити наступні 

висновки: 

1.Структура (лат. structura – будова, розташування, порядок) – 

сукупність стійких зв'язків об'єкта, що забезпечують його цілісність і 

тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних 

зовнішніх і внутрішніх змінах. Структура управління відображає цілі та 

завдання фірми, функціональне поділ праці і обсяг повноважень працівників 

управління, останні визначаються політикою, процедурами, правилами та 

посадовими інструкціями. Кожна організаційна структура є відображенням 

цілей її створення. Двома крайніми формами організаційних структур є 

традиційна лінійна і сучасна мережева, принципова відмінність між ними – 

наявність ієрархії. 

Підводячи підсумок вищевикладеного, сформулюємо наступні 

положення: лінійна структура – єдина ефективна структура управління, 

оскільки ключовою умовою її функціонування є професіоналізм керівника; 

зниження професіоналізму породжує проміжні види структур – лінійно-

функціональна, матрична і т. д.; дилетантство [4, с.34]. 

Отже, на сьогоднішній день структури управління є більш сучасними 

та ефективними, порівняно зі структурами управління, які були 100 років 

назад. Вони значно покращилися, що в свою чергу призвело до більш 

ефективної роботи людей та підприємств. 

2. Організаційна структура управління — упорядкована сукупність 

служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у 

взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські 

функції. 

Типи організаційних структур управління: 



 

Лінійна – це така структура, між елементами якої існують лише 

одноканальні взаємодії, кожен підлеглий має лише одного лінійного 

керівника, який виконує всі адміністративні та інші функції у відповідному 

підрозділі. 

 Механістичні структури характеризуються жорсткою ієрархією влади 

в компанії, формалізацією правил і процедур, централізованим прийняттям 

рішень, об’єктивними критеріями добору кадрів, об’єктивною системою 

винагороди. 

Функціональна – структура, яка передбачає наявність штабів, але їх 

персонал має не лише дорадчі права, а й право керівництва і прийняття 

рішень 

Лінійно-функціональна – структура управління, яка спирається на 

розподіл повноважень та відповідальність за функціями управління і 

прийняття рішень по вертикалі. 

Лінійно-штабна структура управління, яка передбачає створення 

поліфункціональних штабів на рівні лінійних керівників, що забезпечує 

концентрацію зусиль для вирішення конкретного управлінського завдання 

Дивізіональна – це структура управління, яка будується не за 

функціональними ознаками, а за принципами групування виробничих 

підрозділів за продуктами, групами споживачів, за місцем розташування. 

Адаптивна організаційна структура — гнучкі структури, здатні 

змінюватися (адаптуватися) до вимог середовища (за аналогією з живими 

організмами). Поділяється на: проектну, матрична, мережна, множинну. 

Проектні структури – це структури управління комплексними видами 

діяльності, які через їх вирішальне значення для компанії вимагають 

забезпечення безупинного координуючого й інтегруючого впливу при 

жорстких обмеженнях по витратах, термінами і якістю робіт. 

Матрична – це структура, яка передбачає створення поряд з лінійними 

керівниками та функціональним апаратом управління тимчасових проектних 



 

груп, які формуються із спеціалістів функціональних підрозділів і 

займаються створенням нових видів продукції (послуг). 

Множинні організаційні структури появляються тоді, коли підрозділи 

організації не є уніфікованими, під час їх побудови не використовувався 

один і той самий організаційний принцип. 

3. Виділяють такі методи побудови організаційних структур: 

 Метод розподілу за продукцією, що випускається. Практикується 

підприємствами, котрі спеціалізуються на виробництві 

різноманітних видів продукції з використанням різноманітної 

сировини та обладнання. 

 Метод розподілу за групами (категоріями) споживачів. 

Використовується на підприємствах, що мають справу з різними 

групами споживачів. 

 Метод поділу за етапами виробництва. Застосовується на 

виробничих підприємствах, де процес виробництва продукції 

відбувається у кілька етапів. 

 Метод поділу за робочими змінами. На багатьох підприємствах із 

різних причин використовується змінний режим роботи. 

 Метод поділу за географічним положенням. Згідно з цим методом 

кожний завод або філія конкретного підприємства розглядається як 

незалежна управлінська одиниця, що здійснює всі необхідні функції. 

 Метод комбінованого підходу. У міру збільшення організації та 

розширення управлінських функцій, зростання масштабу діяльності 

застосування якогось одного методу стає недостатнім. 

Методи удосконалення організаційних структур: Експертний метод 

полягає в попередньому дослідженні діючої структури управління, виявленні 

її слабких місць; Метод порівняння та аналогії полягає у використанні при 

вдосконаленні організації управління елементів механізму управління, 

організаційних форм та рішень; Метод структуризації мети ґрунтується на 

уявленні про виробничо-господарську організацію як багатоцільову систему; 



 

Метод організаційного моделювання ґрунтується на використанні 

відповідних формалізованих уявлень (моделей) об'єкта і структури 

управління. 

Фактори, що впливають на вибір організаційної структури: 

 Внутрішні (сфера контролю, складність, формалізація, 

централізація); 

 Зовнішні (зовнішнє середовище, стратегія організації, технологія, 

розмір організації); 

 Спеціальні (ком’ютеризація, ефект влади і контролю інформаційних 

технологій). 

Важливе значення при виборі організаційних структур має фактор 

комп'ютеризації інформаційних процесів. 

4. ПриватБанк який був заснований у 1992 році. ПриватБанк є лідером 

банківського ринку країни з найбільшим банком з вітчизняним капіталом,  

що має генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення 

повного переліку банківських операції, які надаються на  українському ринку 

банківських послуг. 

ПриватБанк є  універсальним банком він надає повний спектр наявних 

на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних 

та індивідуальні клієнтів. 

ПАТ КБ ПриватБанк – найбільший універсальний міжрегіональний 

банк України, орієнтований, перш за все, на платіжні операції  для населення 

і юридичних осіб усіх організаційно правових форм. 

Місія банку – забезпечити постійний доступ до банківських послуг 

кожному громадянину України. 

Основною стратегічною метою банку є лідерство в Україні у наданні 

населенню і юридичним особам платіжних і інших банківських послуг при 

найкращих показниках дохідності. 

5. Отже, чистий прибуток у 2015 році зменшився порівняно з 

попереднім і становить 749036 млн. грн. Продуктивність праці у 2015 р. 



 

зменшилась 31,3 тис. грн. Витрати збільшись у 2015 році і становлять 

33765977 грн. 

6. Отже, ПриватБанк є  міжрегіональним універсальним та системним 

банком із розгалуженою мережею філії  та відділень по всій Україні та за її 

межами. У зв'язку з чим має гнучку організаційну структуру управління.  

Ціль організаційної структури полягає в тому, щоб забезпечити 

досягнення задач, що постають перед організацією. 

Структура управління ПриватБанку є ефективною і це в свою чергу 

призводить до кращої роботи працівників, і банку в цілому, хоча вона має і 

недоліки. 

7. Отже, за даними таблиці 2.6. видно, що в організаційній структурі 

ПриватБанку існують як позитивні сторони так і негативні. Для того щоб 

краще функціонувала оргструктура банку треба зменшувати кількість 

ієрархічних рівнів, краще налагоджувати зв’язок між керівництвом і 

виконавцями і навпаки, зменшувати витрати на забезпечення життєдіяльності 

банку, більш ефективно використовувати трудові, технічні, матеріальні та 

інформаційні ресурси банку. Регламентування кількості працівників 

відповідно до клієнтопотоку відділення (на одного працівника має припадати 

небільше 20 клієнтів в день), створення ревізійного відділення (перевірка 

роботи працівника). 

8. У висновку, позначимо рекомендовані напрямки по раціоналізації 

організаційної структури управління ПАТ ―ПриватБанк‖:  

1) максимальна орієнтація на клієнта, перетворення всіх структурних 

підрозділів підприємства в сервісні центри обслуговування;  

2) індустріалізація систем і процесів управління;  

3) формалізація виробничої системи, у зв'язку з стратегічним завданням 

впровадження ідеології постійного вдосконалення та розвитку на всіх рівнях 

і у всіх частинах банку;  

4) модернізація системи навчання, планування кар'єри і ротації 

співробітників, вдосконалення системи мотивації;  



 

5) удосконалення операційної моделі;  

6) об'єднання відділів, що займаються загальними питаннями: фінанси і 

бухгалтерія, закупівель, транспортний відділ, відділ досліджень і розробок в 

адміністративне управління;  

7) створення відділу маркетингу;  

8) створення ревізійного відділу;  

9) розробка груп з консультування керівництва з глобальних проблем.  

Таким чином, результатом роботи по раціоналізації структури 

управління ПАТ ―ПриватБанк‖ за розробленими напрямами стане 

формування сучасної, ефективної, сталої організаційно-управлінської 

системи, яка дозволить забезпечити підвищення якості обслуговування 

клієнтів, зростання керованості та результативності Банку в цілому та його 

окремих підрозділів.  
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