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Зміст регламентних методів полягає у формуванні структури та 
ієрархії управління, делегуванні повноважень і відповідальності певним 
категоріям працівників фірми, визначенні орієнтирів діяльності підлеглих, 
наданні методично-інструктивної та іншої допомоги виконавцям. 
Розпорядчі методи управління охоплюють поточну (оперативну) 
організаційну роботу і базуються, як правило, на наказах керівників 
підприємств (організацій). Вони передбачають визначення конкретних 
завдань для виконавців, розподіл цих завдань між ними, контроль 
виконання, проведення нарад з питань поточної діяльності фірми 
(підприємства, організації). 

Професійно вміле застосування економічних, соціально-психо-
логічних та організаційних методів управління здебільшого забезпечує 
достатньо ефективне господарювання. 

 
3.3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Згідно з виробничою й загальною структурою підприємства 
формуються відповідні органи управління ним. Поділ праці у сфері 
управління зумовлює необхідність групування однорідних за функціями 
робіт і зосередження їх у підрозділах апарату управління. 

Відповідно до цього управлінський персонал підприємства 
поділяється на лінійний та функціональний (штабний, апаратний). 

Лінійний персонал забезпечує безпосереднє керівництво вироб-
ництвом. Функціональний персонал допомагає лінійним керівникам 
виконувати функції управління своїми підрозділами (службами, 
відділами). При цьому між лінійними керівниками та посадовими 
особами апарату управління виникають певні організаційні відносини. 
Сукупність лінійних та апаратних органів управління і відносини 
між ними утворюють систему управління фірмою. Організаційна 
структура управління – це форма системи управління, що визначає 
склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів. 

В організаційній структурі управління кожний її елемент 
(виробничий або управлінський підрозділ) має певне місце й 
відповідні зв’язки з іншими елементами. Зв’язки таких елементів 
системи управління поділяються на лінійні, функціональні та між-
функціональні. 

Лінійні зв’язки виникають між підрозділами та керівниками різних 
рівнів управління (директор – начальник цеху – майстер). Ці зв’язки 
з’являються там, де один керівник підпорядкований іншому. 

Функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, які 
виконують певні функції на різних рівнях управління, але між ними 
не існує адміністративного підпорядкування (начальник цеху – 
начальник планово-економічного відділу). 
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розширеного відтворення капіталу в результаті його постійного 
обігу на інвестиційному ринку. 

 
24.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за 

різними ознаками. 
1. За тривалістю (згідно з методологією НБУ): 
– короткострокові – до 1 року; 
– середньострокові – від 1 до 3 років; 
– довгострокові – більше 3 років. 
За кордоном – короткострокові – до 1 року, довгострокові – 

більше 1 року. 
2. За регіональною належністю інвесторів: 
 внутрішні (приватні, колективні, державні); 
 іноземні; 
 спільні. 
3. За матеріально-речовою формою цінностей: 
а) активи – цінності, що знаходяться на балансі інвестора; 
– фінансові – грошові засоби, цільові банківські вкладення, паї, 

акції та інші цінні папери; 
– матеріальні – рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, 

авто та інші матеріальні цінності); 
– нематеріальні – майнові права, що випливають з авторства 

на літературні та музичні твори, комп’ютерні програми, бази даних 
та інші інтелектуальні цінності; права на знаки товарів та послуг 
(товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо); права 
на об’єкти промислової власності (на винаходи, промислові зразки, 
види рослин, породи тварин, ноу-хау); права користування природними 
ресурсами і майном; інші права, які мають цінність (на ведення деяких 
видів бізнесу, на податкові пільги, на використання інших переваг); 

б) деривативи – балансові інструменти, похідні від активів та ті, 
що мають цінність (термінові контракти). 

4. За об’єктами інвестування: 
а) реальні інвестиції – довгострокові вкладення капіталу, що 

здійснюються на підприємствах-товаровиробниках. Оскільки одразу 
відомо, куди саме вкладаються кошти, то вважається, що інвестиції 
спрямовуються у реальний (фізично існуючий) сектор економіки: у 
землю, нерухомість, основні та оборотні фонди підприємств, науково-
технічний розвиток. Результатом обороту капіталу в цьому секторі 
є його приріст. Тому ринок реального капіталу називають первісним 
ринком інвестицій. Тут розрізняють матеріальні інвестиції (авансуються 
на придбання землі, проведення капітальних робіт, відтворення 
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основних фондів, формування і поповнення оборотних активів, 
придбання цілісних майнових комплексів і тезавраційних активів 
(дорогоцінних металів, колекційних та ін. рідкісних предметів); 
нематеріальні інвестиції (оформлюються як створення, придбання, 
удосконалення, підвищення надійності або терміну використання 
нематеріальних активів); 

б) фінансові інвестиції: 
– прямі інвестиції – передбачають внесок інвестиційних ресурсів 

у статутний капітал господарюючого суб’єкта в обмін на акції, паї 
та пов’язані з ними інструменти, в обсязі більше 50 % загальної 
суми їхньої емісії, інші активи, що забезпечують можливість контролю 
над бізнесом. 

– портфельні інвестиції – передбачають придбання акцій, паїв 
тощо в обсязі, що не перевищує 50 % загальної суми їхньої емісії 
(інакше фінансова інвестиція вважається прямою за Законом України 
«Про оподаткування прибутку підприємств»), а також інших 
фінансових інструментів, що забезпечують інвестору зростання 
капіталу або поточний дохід (відсотки, дивіденди). Сукупність 
цінностей, що належать портфельному інвестору, називають портфелем. 

5. За структурою 
Валові інвестиції – це виробництво всіх інвестиційних товарів 

для заміщення машин, обладнання, споруд, які використано в 
процесі виробництва в поточному році та будь-який чистий приріст. 

Валові інвестиції дорівнюють амортизації плюс прибуток. 
Якщо валові інвестиції дорівнюють амортизації, то економіка 

вважається застійною, якщо валові інвестиції біьше амортизації – 
економіка вважається зростаючою, а у випадках, коли валові 
інвестиції менше амортизації, то економіка характеризується 
спадаючою діловою активністю. 

Чисті інвестиції – це додаткові інвестиції у поточному році за 
рахунок прибутку. 

 
24.3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК 

 
Інвестиційний ринок розглядається як ринок фінансових ресурсів, 

які авансуються з метою отримання доходу та ринок інвестиційних 
товарів, які є об’єктами вкладень (рис. 22). 

Об’єктами ринку є права, ліцензії, патенти, ноу-хау, грошові 
кошти, майно тощо. 

Суб’єктами ринку виступають інвестори, підрядники, замовники, 
проектні і науково-дослідні організації та ін. 
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За своїм змістом мотиви діяльності поділяються на матеріальні, 
соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього 
розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи 
управління, що органічно взаємозв’язані й використовуються не 
ізольовано, а комплексно. 

Економічні методи управління – це методи, які реалізують матеріальні 
інтереси участі людини у виробничих процесах. Ці методи мають 
два аспекти реалізації. 

Суть першого аспекту полягає у: 
1) формуванні системи оподаткування суб’єктів господарювання; 
2) визначенні дійової амортизаційної політики, яка б сприяла 

оновленню (відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів 
підприємства; 

3) встановленні державою мінімального рівня заробітної плати 
та пенсій. 

Другий аспект економічних методів управління пов’язаний з 
управлінським процесом, орієнтованим на використання різноманітних 
економічних важелів, таких як фінансування, кредитування, ціно-
утворення, штрафні санкції тощо. 

Соціально-психологічні методи управління реалізують мотиви 
соціальної поведінки людини. Адже рівень сучасного виробництва, 
зростання загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівня 
працівників зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних орієнтацій 
та структурі мотивації трудової діяльності людей. Традиційні форми 
матеріального заохочення поступово втрачають свій пріоритетний 
стимулюючий вплив. 

Усе більшого значення набувають такі чинники, як змістовність 
і творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, суспільне 
визнання, моральне заохочення тощо. Тому розуміння закономірностей 
соціальної психології та індивідуальної психіки працівника є 
необхідною умовою ефективного управління виробництвом чи будь-
яким іншим видом діяльності. 

Практична реалізація соціально-психологічних методів управління 
здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціального 
орієнтування та регулювання, групової динаміки, розв’язання конф-
ліктних ситуацій, гуманізації праці тощо. 

Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового 
характеру, їхнє існування й практичне застосування зумовлене 
зацікавленістю людей у спільній організації праці. Організаційні 
методи управління – це комплекс способів і прийомів впливу на 
працівників, заснованих на використанні організаційних відносин 
та адміністративній владі керівництва. Всі організаційні методи 
управління поділяють на регламентні й розпорядчі. 
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