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Складні умови життєдіяльності українських підприємств обумовлюють необхідність пошуку нових шляхів 

оптимізації їх діяльності. Базисом ефективного функціонування компанії є якісна організаційна структура 
управління. Щоб забезпечити її якість, необхідно провести діагностику сучасного стану структури управління. 

В статті, на базі використання графічних і математичних методів досліджень, запропоновано новий підхід 
щодо визначення якості і ефективності організаційної структури управління. Здійснено аналіз цих показників в 
розрізі її елементів: ланок управління, підрозділів і зв’язків між ними. Діагностика організаційної структури 
була проведена в контексті таких параметрів якості: ланковість, ієрархічність, автономність, трудомісткість, 
регламентація праці, цілеспрямованість, відповідність бізнес-процесам, функціональність, стійкість, керова-
ність, зворотній зв’язок, надійність, оперативність, адаптивність, фаза життєвого циклу, оптимальність, синер-
гічний ефект, результативність, ефективність, економічність. Запропонована методика обчислення якості та 
ефективності дає можливість визначити як ідеальний, так і фактичний стан організаційної структури з метою 
розробки відповідних напрямів її вдосконалення. 

Ключові слова: організаційна структура управління, якість, ефективність, ланки управління, зв’язки в стру-
ктурі. 
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Сложные условия жизнедеятельности украинских предприятий обуславливают необходимость поиска но-

вых путей оптимизации их деятельности. Базисом эффективного функционирования компании является орга-
низационная структура управления. Чтобы обеспечить её качество, необходимо провести диагностику текущего 
состояния структуры управления. 

В статье, на базе использования графических и математических методов исследований, предложен новый 
подход к определению качества и эффективности организационной структуры управления. Осуществлён анализ 
этих показателей в разрезе её элементов: уровней управления, подразделений и связей между ними. Диагности-
ка организационной структуры была проведена в контексте таких параметров качества: звенность, иерархич-
ность, автономность, трудоёмкость, регламентация труда, целенаправленность, соответствие бизнес-процессам, 
функциональность, стойкость, управляемость, обратная связь, надёжность, оперативность, адаптивность, фаза 
жизненного цикла, оптимальность, синергический эффект, результативность, эффективность, экономичность. 
Предложенная методика определения качества и эффективности даёт возможность определить и идеальное, и 
фактическое состояние организационной структры с целью разработки соответствующих направлений её усо-
вершенствования. 

Ключевые слова: организационная структура управления, качество, эффективность, уровни управления, 
связи в структуре. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Кризові явища в 

українській економіці на макрорівні, відповідно ви-
кликають труднощі і на мікрорівні. В результаті 
чого, менеджери підприємств вимушені шукати нові 
резерви росту і шляхи оптимізації управлінської 
діяльності з метою забезпечення виживання компа-
нії у складних умовах функціонування і створення 
підґрунтя для її сталого розвитку. Одним із найбі-
льших ефективних шляхів поліпшення менеджменту 
на підприємстві, з нашої точки зору, є трансформа-
ція організаційної структури управління. Для того, 
щоб її грамотно провести і покращити саме ключові 
її параметри, спочатку необхідно провести діагнос-
тику якості цієї структури. 

Питанням оцінювання організаційних структур 
управління присвячено праці таких науковців 
Н. І. Демків [1], В. П. Єгоров [2], О. Є. Кузьмін [3], 
О. В. Мукан [3], Л. С. Нождак [3], Л. М. Полякова 
[1], І. В. Сіменко [4], але деякі з них приділяють 

увагу лише ефективності структури [1, 2, 3], підхід 
інших [4] потребує уточнення для визначення більш 
конкретних характеристик якості досліджуваного 
об’єкту, що й обумовлює актуальність питань, які 
розглядатимуться у даній статті. 

Метою статті є розробка нового підходу до оці-
нювання якості та ефективності організаційних 
структур управління підприємствами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
ході досліджень нами визначено, що організаційна 
структура управління складається із трьох компоне-
нтів: ланки (рівні) управління, елементів управління 
(підрозділи і окремі менеджери), організаційних 
зв’язків між ними. З позицій системно-
синергетичного підходу серед аспектів, за якими 
слід проводити діагностику виокремлено такі: конс-
труктивний, організаційний, динамічний, синергіч-
ний, функціональний та результативний [5]. При 
цьому якість структури характеризується двадцять-
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ма параметрами: ланковість, ієрархічність, автоном-
ність, трудомісткість, регламентація праці, цілесп-
рямованість, відповідність бізнес-процесам, функці-
ональність, стійкість, керованість, зворотній зв’язок, 
надійність, оперативність, адаптивність, фаза жит-
тєвого циклу, оптимальність, синергічний ефект, 
результативність, ефективність, економічність [6]. 

Діагностику якості і ефективності організаційної 
структури будемо проводити за її складовими і зага-
льними характеристиками в розрізі параметрів, які 
дають можливість їх оцінити. Для отримання фак-
тичних оцінок параметрів якості кожного елементу 
структури управління нами було проведено анкету-
вання серед менеджерів досліджуваних підприємств 
харчової промисловості Донецької області. 

З метою визначення якості і ефективності скла-
дових організаційної структури управління застосу-
ємо графічний метод. Схожий підхід використали 
О. О. Доничев та Д. Ю. Фраймович для оцінки ефек-
тивності управління персоналом організації [7]. 
Припустимо, що параметри якості організаційної 
структури управління можна відобразити у вигляді 
піраміди. Тоді ефективність організаційної структу-
ри (тобто таке її функціонування, що забезпечує 
позитивний фінансовий результат функціонування 
всього підприємства) буде характеризуватися 
об’ємом даної фігури, а якість – площею її основи. 
Основа піраміди складатиметься із відрізків, що ви-
ходять із центру фігури і представляють собою па-
раметри якості організаційної структури, а висота 
характеризуватиметься темпом приросту прибутку 
підприємства. Оскільки в ході анкетування нами 
було визначено, що оцінка в шість балів є максима-
льною для оцінки будь-якого параметру, то відпові-
дно і максимальна довжина відрізків дорівнюватиме 
шести. На основі даних Головного управління ста-
тистики Донецькій області про фінансовий стан 
50 підприємств харчової промисловості визначено, 
що середній темп приросту прибутку в компаніях 
даної сфери дорівнює 0,5. Умовно приймемо таке 
його значення за ідеальне. С початку розрахуємо 
умовно-ідеальну модель якості для такого елемента 
організаційної структури, як рівні управління. В 
ході анкетування ланки управління оцінено за чоти-
рма критеріями, а саме: ієрархічність, ланковість, 
надійність та автономність. В ідеальній піраміді, 
відповідно, всі ребра дорівнюватимуть шести 
(рис. 1). 

Для того, щоб знайти її площу (в даному випад-
ку – якість рівнів організаційної структури управ-
ління) у ситуації з чотирма параметрами, які розби-
вають її основу на рівнобедрені прямокутні трикут-
ники з прямими кутами (360  /4 = 90  ) в центрі ос-
нови, необхідно знайти площу цих фігур і скласти її: 

ЛІАЛНАІНосн SSSSS  , (1) 
де оснS  – площа основи піраміди, 

ЛІАЛНАІН SSSS ,,,  – відповідно площі трикутників ІН, 
НА, АЛ, ЛІ. 

При цьому площа будь якого із цих прямокутних 
трикутників дорівнюватиме половині результату 
множення її катетів, наприклад [8, c. 50]: 

НІSІН 
2
1 , (2) 

де ІНS  – площа трикутника ІН, І та Н – відповідно 
катети трикутника ІН. 
 

 
Рисунок 1 – Графічне відображення моделі якості і 

ефективності ланок організаційної структури управ-
ління 

 
В свою чергу, об’єм піраміди (ефективність рів-

нів організаційної структури управління), розрахо-
вується за формулою [8, с. 48]: 

hSV осн 
3
1 , (3) 

де V – об’єм піраміди, оснS  – площа основи пірамі-
ди, h – висота піраміди. 

Такий підхід дає можливість розрахувати зна-
чення оптимальної моделі і якості і ефективності 
організаційної структури управління і порівняти із 
фактичним значенням. 

Розглянемо детально на прикладі компанії «А». 
Ідеальна якість рівнів структури управління (прик-
лад розрахунку): 

72)66666666(
2
1

оснS , 

Тепер можемо розрахувати оптимальну ефектив-
ність ОСУ: 

125,072
3
1

V , 

Розрахунки граничних показників якості і ефек-
тивності ланок управління наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Шкала якості та ефективності рівнів 

організаційної структури управління підприємством 
Межа значень 

якості 
Межа значень 
ефективності Характе-

ристика нижня  верхня нижня  верхня 
Ідеальна - 72,00 - 12,00 

Висока 50,00 71,99 8,33 11,99 

Достатня 40,50 49,99 6,75 8,32 

Недостатня 24,50 40,49 4,08 6,74 

Неякісна 2,00 24,49 0,33 4,07 
 
Результати анкетування, стосовно якості ланок 

організаційної структури, в компанії «А» показали, 
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що ієрархічність отримала середній бал – 5,13, на-
дійність – 4,62, автономність – 4,03, ланковість – 
4,95. 

Фактична якість рівнів організаційної структури 
дорівнює: 

83,43)13,595,4

95,403,403,462,462,413,5(
2
1



оснS  

За даними фінансової звітності компанії «А» в 
2013 р. прибуток склав 2882,0 тис. грн., а в 2012 р. – 
1723,0 тис. грн. відповідно. Темп приросту прибутку 
складає: 

67,00,1723/)0,17230,2882(   

79,967,083,43
3
1

V  

Тепер можна порівняти фактичне значення якос-
ті організаційної структури в компанії «А» із табли-
чними значеннями, відповідно якість є достатньою, 
а ефективність високою. Ці дані свідчать про опосе-
редкований вплив організаційної структури на пока-
зник чистого прибутку, і підтверджують вплив на 
його стан інших, більш вагомих факторів. Але, все ж 
таки, в більшій частині досліджуваних компаній 
харчової промисловості із достатньо великою, в по-
рівнянні з іншими, якістю структури управління 
спостерігається нормальна ефективність, а відповід-
но і приріст прибутку. 

Слід зазначити, що не на всіх підприємствах 
спостерігається позитивний приріст прибутку. Але 
навіть за таких обставин, представлення моделі яко-
сті в графічному вигляді не вичерпує себе, тому що 
побудована нами піраміда існує в тримірному прос-
торі і від’ємні значення висоти будуть відповідно 
відображені (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 – Графічне відображення моделі якості 

організаційної структури управління (і будь-якого її 
елемента) у випадку від’ємного значення показника 

приросту прибутку 
 

Застосуємо аналогічний підхід і для оцінки якос-
ті і ефективності зв’язків як елемента організаційної 
структури управління. Оскільки в ході дослідження 
аналіз зв’язків проводився за сьома критеріями (іє-
рархічність, автономність, надійність, зворотний 
зв’язок, регламентація праці, оперативність і опти-
мальність), відповідно в основі піраміди лежатимуть 
сім відрізків (параметрів), що виходять із центру і 
розділяють основу піраміди на трикутники з кутом 
51,429   (360  /7) (рис. 3). 

Площа семикутника, що лежить в основі пірамі-
ди, також буде складатися із сум всіх трикутників, 

на які її розбивають відрізки-параметри, а ось площу 
кожного трикутника будемо знаходити за такою 
формулою [8, c. 50]: 

sin
2
1

 baS , (4) 

де a – катет трикутника, b – інший катет трикутника, 
sin  – синус кута між ними. 
 

 
Рисунок 3 – Графічне відображення моделі якості і 

ефективності зв’язків в організаційній структурі 
управління 

 
Тепер можемо знайти площу основи піраміди 

при ідеальному значенні всіх параметрів, і врахову-
ючи, що sin 51,429  = 0,7818: 

51,98)66666666

666666(7818,0(
2
1



оснS  

Відповідно оптимальне значення ефективності 
зв’язків в структурі управління складає: 

42,165,051,98
3
1

V  

Межи значень, які може приймати якість і ефек-
тивність комунікацій надано в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Шкала якості та ефективності зв’язків в 
організаційній структурі управління підприємством 

Межа значень 
 якості 

Межа значень  
ефективності Характе-

ристика нижня  верхня нижня  верхня 
Ідеальна - 98,51 - 16,42 

Висока 68,41 98,50 11,40 16,41 

Достатня 55,41 68,40 9,24 11,39 

Недостатня 33,52 55,40 5,59 9,23 

Неякісна 2,74 33,51 0,46 5,58 
 

Дані анкетування в компанії «А» показали, що 
рівень якості комунікацій між елементами ОСУ в 
розрізі параметрів такий: ієрархічність – 4,57, авто-
номність – 4,03, надійність – 4,62, зворотний зв’язок 
– 4,03, регламентація праці – 3,65, оперативність – 
4,33, оптимальність – 4,56. 

Застосуємо формули та отримані показники для 
розрахунку фактичної якості і ефективності зв’язків 
в організаційній структурі в компанії «А»: 
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55,49)57,456,456,433,4
33,465,365,303,403,462,4

62,403,403,457,4(7818,0(
2
1




Sоос

 

26,85,055,49
3
1

V  

Таким чином, в компанії «А» і якість, і ефектив-
ність зв’язків в організаційній структурі є недостат-
ньою. 

Для визначення узагальненої якості елементів 
організаційної структури управління із раніше віді-
браних двох відділів (в компанії «А» – бухгалтерія і 
відділ продаж), для того, щоб уникнути завищення 
оцінки, оберемо той, в якого гірші показники в роз-
різі параметрів (в даному випадку – відділ продаж). 
Діагностика підрозділів відбувалася за 15 характе-
ристиками: ієрархічність, автономність, надійність, 
керованість, зворотний зв’язок, стійкість, функціо-
нальність, цілеспрямованість, трудомісткість, рег-
ламентація праці, відповідність бізнес-процесам, 
адаптивність, оперативність, оптимальність і синер-
гічний ефект. Відповідно в основі піраміди лежати-
ме п’ятнадцятикутник, із центру якого виходять 
п’ятнадцять відрізків-параметрів. Трикутники, що 
створені в основі цими відрізками, мають кути в 24   
(360  /15). 

Знайдемо площу основи піраміди при оптималь-
ному значенні кожного параметру, і враховуючи, що 
sin 24  = 0,4067, а результат множення двох катетів 
36 (6∙6): 

81,109))1536(4067,0(
2
1

оснS  

Відповідно оптимальне значення ефективності 
зв’язків в ОСУ дорівнюватиме: 

30,185,081,109
3
1

V  

Граничні показники якості і ефективності елеме-
нту (відділу продаж) структури управління предста-
влені в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Шкала якості та ефективності елементів 
організаційної структури управління підприємством 

Межа значень 
якості 

Межа значень 
ефективності Характе-

ристика нижня  верхня нижня  верхня 
Ідеальна - 109,81 - 18,30 
Висока 76,26 109,80 12,71 18,29 
Достатня 61,77 75,25 10,29 12,70 
Недостатня 37,37 61,76 6,23 10,28 
Неякісна 3,05 37,36 0,51 6,22 

 
Показники якості елементу організаційної струк-

тури (відділ продаж) компанії «А», що були отрима-
ні в ході анкетування, дорівнюють: ієрархічність – 
2,11, автономність – 3,20, надійність – 5,09, керова-
ність – 4,86, зворотний зв’язок – 4,74, стійкість – 
5,30, функціональність – 4,96, цілеспрямованість – 
4,20, трудомісткість – 5,50, регламентація праці – 
4,79, відповідність бізнес-процесам – 4,61, адаптив-

ність – 4,78, оперативність – 4,10, оптимальність – 
5,07, синергічний ефект 5,39. 

Розрахуємо фактичні показники якості і ефекти-
вності елементу організаційної структури управлін-
ня (відділу продаж компанії «А»):  

20,64)11,239,5
39,507,507,510,410,478,4
78,461,461,479,479,450,5
50,520,420,496,496,430,5
30,574,474,486,486,409,5

09,520,320,311,2(4067,0(
2
1
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7,105,020,64
3
1

V  

В результаті розрахунків виявлено, що якість 
елементу структури управління компанії «А» – від-
діл продаж є достатньою, а ефективність функціо-
нування – недостатньою. 

Діагностика організаційної структури управління 
за загальними характеристиками проводилася на 
основі вісімнадцяти критеріїв: ієрархічність, авто-
номність, надійність, керованість, стійкість, функці-
ональність, цілеспрямованість, трудомісткість, рег-
ламентація праці, відповідність бізнес-процесам, 
адаптивність, оперативність, фаза життєвого циклу, 
оптимальність, синергічний ефект, економічність, 
результативність, ефективність. У зв’язку з цим, в 
основі піраміди лежать вісімнадцять трикутників з 
кутом 20  (360  /18), що створені відрізками-
параметрами, які виходять із центру і розділяють 
фігуру. Оскільки sin 20  = 0,342 а добуток двох іде-
альних катетів 36 (6∙6), при цьому, один із парамет-
рів – фаза життєвого циклу приймає оптимальні 
значення в інтервалі від 2,1 до 5, які характеризують 
фазу розвитку ОСУ і фазу адаптації, тому це необ-
хідно врахувати при визначенні оптимальних якості 
і ефективності організаційної складової: 

76,108)2)56(1636(342,0(
2
1

1 оснS  

81,102)2)1,26(1636(342,0(
2
1

2 оснS  

При таких площах ідеальне значення об’єму 
(ефективності) дорівнюватиме: 

13,185,076,108
3
1

1 V  

14,175,081,102
3
1

2 V  

Таким чином, оптимальна якість ОСУ може ко-
ливатися від 102,81 до 108,76, а ефективність, відпо-
відно, від 17,14 до 18,13, інші критерії наведені в 
таблиці 4. 

В компанії «А» параметри отримали такі значен-
ня: ієрархічність – 4,57, автономність – 4,19, надій-
ність – 4,79, керованість – 5,14, стійкість – 4,65, фу-
нкціональність – 4,96, цілеспрямованість – 5,00, 
трудомісткість – 5,56, регламентація праці – 4,29, 
відповідність бізнес-процесам – 4,64, адаптивність – 
5,15, оперативність – 4,99, фаза життєвого циклу – 
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3,23, оптимальність – 5,31, синергічний ефект – 5,19, 
економічність – 4,44, результативність – 5,25, ефек-
тивність – 5,32. 

 
Таблиця 4 – Шкала якості та ефективності 

організаційної структури управління підприємством 
за загальними характеристиками 

Межа значень 
якості 

Межа значень 
ефективності Характе-

ристика нижня верхня нижня верхня 
Ідеальна  160,06 - 26,68 

Висока 111,15 160,05 18,53 26,67 

Достатня 69,95 111,14 11,66 18,52 

Недостатня 42,31 69,94 7,05 11,65 

Неякісна 3,45 42,30 0,58 7,04 
 

На основі вищенаведених даних, розрахуємо фа-
ктичні показники якості і ефективності організацій-
ної структури компанії «А»: 

17,71)57,432,5
32,525,525,544,444,419,5

19,531,531,523,323,399,4
99,415,515,564,464,429,4
29,456,556,500,500,596,4
96,465,465,414,514,579,4

79,419,419,457,4(342,0(
2
1
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86,115,017,71
3
1

V  

В результаті розрахунків, можемо зробити ви-
сновок, що якість та ефективність організаційної 
структури за загальними характеристиками є доста-
тніми. 

Отже, застосований нами графічний підхід до-
зволив знайти кількісне вираження показникам яко-
сті і ефективності всіх елементів організаційної 
структури управління. Результати дослідження ма-
ють суттєву практичну значимість, оскільки нада-
ють можливість кількісно виміряти якість структури 
управління та визначити її стан. 

ВИСНОВКИ. В результаті досліджень можемо 
зробити такі висновки: 

 діагностику якості і ефективності структури 
управління доцільно проводити за кожним її скла-
довим елементом окремо (ланки управління, елеме-
нти (підрозділи і окремі менеджери), зв’язки); 

 аналіз організаційної структури було здійсне-
но в розрізі таких параметрів якості: ланковість, іє-
рархічність, автономність, трудомісткість, регламе-
нтація праці, цілеспрямованість, відповідність біз-
нес-процесам, функціональність, стійкість, керова-
ність, зворотній зв’язок, надійність, оперативність, 

адаптивність, фаза життєвого циклу, оптимальність, 
синергічний ефект, результативність, ефективність, 
економічність; 

 застосування графічного методу в поєднанні 
із математичними надає нові можливості в оцінці 
якості і ефективності організаційної структури 
управління, а саме сприяє знаходженню кількісного 
виразу якості, надає можливість порівняти її факти-
чний стан із ідеальним. 

Перспективами подальших досліджень є вдоско-
налення формули інтегрального показника якості 
організаційної структури управління підприємст-
вом. 
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THE APPROACHES TO IDENTIFYING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL 
STRUCTURES OF ENTERPRISES MANAGEMENT 

I. Prudnikova 
Donetsk National University of Economics and Trade Named After Mikhailo Tugan-Baranovsky 
vul. Lenina, 56 A, Starobesheve, Donetsk region, 87200, Ukraine. Е-mail: prudnikova.i.m@yandex.ua 
Difficult conditions of existence of Ukrainian enterprises define necessity of searching the new ways to optimize 

their activity. The basis of effective functioning of the company is qualitative organizational structure of enterprises 
management. It is necessary to hold the diagnostics of modern condition of management structure to provide their 
quality. 

On the basis of using the graphics and mathematics research methods, we propose new approach of evaluation the 
quality and the efficiency of organizational structures of management in the paper. The analysis of the issues was 
carried out in context of its elements: levels of management, departments and communication between them. The 
diagnostics of organizational structure was held in context of such parameters of quality: quantity of levels, hierarchy, 
autonomy, laboriousness, regulation of labor, purposefulness, compliance with business processes, functionality, 
stability, controllability, feedback, reliability, immediacy, adaptability, the phase of the life cycle, optimality, synergetic 
effect, potency, effectiveness, profitability. The method that was proposed for calculating the quality and the 
effectiveness gives an opportunity to identify as ideal, as real condition of organizational structure with the aim of 
elaborating the appropriate tendencies of improvements.  

Key words: organizational structure of management, the quality, the effectiveness, levels of management, 
communication in structure. 
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