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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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24.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ» 
 

Інвестиції (лат. invest – вкладати) – це фінансові, майнові та 
інтелектуальні цінності в будь-якій формі, що вкладаються в бізнес, 
внаслідок чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний 
ефект. 

Процес інвестування передбачає здійснення ланцюжка перетворень: 
цінності → витрати (вкладення) → дохід, ефект 

Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави з 
реалізації цього ланцюжка є інвестиційною діяльністю. На першому 
етапі інвестиційної діяльності авансується капітал, на другому – 
зростає вартість капіталу, на третьому – реалізується кінцева мета 
діяльності, що пов’язана з отриманням доходу від інвестування. 
Якщо поєднати кінцеві ланки цього ланцюжка, то отримаємо процес 
накопичення капіталу (рис. 21). 

 

цінності 

Безпосередньо 
інвестування  

Накопичення 
капіталу  
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Рис. 21. Процес накопичення капіталу 

 
Отже, накопичення капіталу є водночас і необхідною умовою і 

результатом інвестиційної діяльності. Це забезпечує можливість 

вкладення доход, ефект 

Створення 
додаткової вартості 
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Міжфункціональні зв’язки мають місце між підрозділами того 
самого рівня управління (начальник цеху – начальник цеху, начальник 
служби маркетингу – начальник конструкторського відділу). Характер 
зв’язків визначає відповідний тип організаційної структури управління 
суб’єктом господарювання. 

У практиці господарювання застосовуються декілька типів 
організаційних структур залежно від масштабів діяльності, виробничо-
технологічних особливостей, стратегічних і поточних завдань діяльності 
підприємства. 

Лінійна організаційна структура управління – це така структура, 
між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії (рис. 4, а). 
За такої організаційної структури управління кожний підлеглий має 
лише одного керівника, який і виконує всі адміністративні та спеціальні 
функції у відповідному структурному підрозділі. Перевагами орга-
нізаційної структури управління лінійного типу є: чіткість взаємо-
відносин, однозначність команд, оперативність підготовки та реалізації 
управлінських рішень, надійний контроль. Але керівник при цьому 
має бути висококваліфікованим фахівцем, здатним вирішувати стратегічні 
й поточні питання діяльності підпорядкованих йому підрозділів (ланок). 

Основою функціональної організаційної структури управління є 
поділ функцій управління між окремими підрозділами апарату 
управління (рис. 4, б). При цьому кожний виробничий підрозділ 
одержує розпорядження одночасно від декількох керівників функ-
ціональних відділів. Така організаційна структура управління забезпечує 
компетентне керівництво в рамках кожної управлінської функції. 
Проте цей тип організаційної структури має певні недоліки: можлива 
суперечливість розпоряджень, труднощі координації діяльності 
управлінських служб, зниження оперативності роботи органів управління. 

Лінійно-функціональна організаційна структура управління 
спирається на розподіл повноважень та відповідальності за функціями 
управління і прийняття рішень по вертикалі (рис. 4, в). Вона дозволяє 
організувати управління за лінійною схемою (директор – начальник 
цеху – майстер), а функціональні відділи апарату управління підприємства 
лише допомагають лінійним керівникам вирішувати управлінські 
завдання. 

Така структура управління завдяки своїй ієрархічності забезпечує 
оперативну реалізацію управлінських рішень підвищення ефективності 
роботи функціональних служб, уможливлює необхідний маневр 
ресурсами. 
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Рис. 4. Схема типів організаційних структур підприємства 

 
Дивізійна організаційна структура управління (рис. 5) базується 

на поглибленні поділу управлінської праці. За її застосування 
відбуваються процеси децентралізації оперативних функцій управління, 
здійснюваних виробничими структурними ланками, і централізації 
загальнокорпоративних (стратегічні рішення, маркетингові дослідження, 
фінансова діяльність тощо) функцій, які зосереджуються у вищих 
ланках адміністрації інтегрованих підприємницьких структур. 

 

Генеральний директор

Відділ маркетингу Відділ фінансів

Начальник відділення Начальник відділення 
з виробництва 
продукту В 

Начальник відділення 
з виробництва 
продукту С 

з виробництва 
продукту А 

Л Л ЛФ1 Л Ф 1 2 32
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 В1 В В В В4 В В В ВВ В 1 2 3 1 2 3 42 3

Рис. 5. Схема дивізійної організаційної структури управління 
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10. Сукупність процесів, за допомогою яких система сама 
відтворює свої компоненти: 

а) генезис; б) когнітизм; 
в) аутопойезис; г) екстерналізм. 
 
11. Моделі когнітивного підходу: 
а) соціалізація, екстерналізація, комбінування, інтернаціоналізація; 
б) соціалізація, інтелектуалізація, комбінування; 
в) інтернаціоналізація, екстерналізація, соціалізація; 
г) немає правильної відповіді. 
 
12. Учені Майкл Макгіл та Джон Слокум розробили: 
а) системно-кібернетичний підхід; 
б) систему еволюційного розвитку; 
в) когнітивний підхід; 
г) когнітивно-еволюційний. 
 
13. Екстерналізація – це: 
а) обмін знаннями; 
б) перетворення знання на явище; 
в) компонування та передача закодованих в словах та схемах 

інформацій; 
г) немає вірної відповіді. 
 
14. За якого підходу навчання розглядається як дворівневий процес? 
а) символічного; 
б) системного; 
в) когнітивного; 
г) системно-кібернетичного. 
 
15. Назвіть кількість типів організацій, що навчаються: 
а) 5; б) 4; 
в) 3; г) 6. 
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При дивізійній структурі кожний виробничий підрозділ підприємства 
має власну достатньо розгалужену структуру управління, що забезпечує 
автономне його функціонування. Лише стратегічні функції управління 
централізовано на корпоративному рівні. При дивізійній структурі 
управління групування видів діяльності здійснюється із застосуванням 
принципу поділу праці за цілями. Це означає, що в рамках певного 
виробництва формується автономна організаційна спільність. При 
цьому часто виділяються три способи групування виробничих 
підрозділів: 

1) продуктовий (виготовлення певного продукту); 
2) за групами споживачів (задоволення потреб певної групи 

споживачів); 
3) за місцем знаходження (розміщення в певному географічному 

районі). 
Перевагами дивізійної організаційної структури управління є 

гнучке реагування на зміни в зовнішньому середовищі, швидке 
прийняття управлінських рішень та поліпшення їхньої якості, хоча 
вона потребує збільшення чисельності апарату управління і витрат 
на його утримання. 

За матричної організаційної структури управління поряд із лінійними 
керівниками підприємства та апаратом управління виокремлюють 
(формують) тимчасові предметно-спеціалізовані ланки – проектні групи. 

Вони утворюються зі спеціалістів постійних функціональних 
відділів і лише тимчасово підпорядковуються керівнику проекту. 
Після завершення робіт над проектом вони повертаються до своїх 
функціональних підрозділів. 

Керівник проекту виконує роль лінійного керівника щодо спеціалістів 
проектної групи. Одночасно він є функціональним керівником щодо 
виробничих підрозділів підприємства, котрі забезпечують реалізацію 
проекту. 

Головна особливість матричних організаційних структур – їх 
винятково висока гнучкість та орієнтація на нововведення. Проте 
матричні структури управління мають і певні недоліки: збільшення 
чисельності управлінського персоналу, зростання кількості інфор-
маційних зв’язків між працівниками підрозділів, можливі конфліктні 
ситуації між ними. 

Використання матричної організаційної структури управління є 
виправданим на підприємствах, що об’єднують велику кількість 
виробництв із коротким життєвим циклом продукції, і здебільшого 
тільки за умови високодинамічного ринкового середовища. 
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2. Ким була сформульована концепція розвитку організації? 
а) М. Макгілом; б) Л. Грейнером; 
в) Д. Слокумом; г) А. Адізесом. 
 
3. Період від зародження системи до її загибелі: 
а) еволюційний цикл; б) функціональний цикл; 
в) життєвий цикл; г) біологічний цикл. 
 
4. Параметри, на яких базується життєвий цикл організації за 

А. Адізесом: 
а) гнучкість і контрольованість; 
б) стабільність і контрольованість; 
в) гнучкість і розвиток; 
г) дитинство і старіння. 
 
5. Стан росту характеризується: 
а) перевагою контрольованістю над гнучкістю; 
б) перевагою гнучкості над контрольованістю; 
в) перевагою стабільності над розвитком; 
г) немає вірної відповіді. 
 
6. Стадія життєвого циклу організації, яка характеризується 

нечіткою структурою та невеликим бюджетом: 
а) дитинство; б) стабілізація; 
в) виживання; г) аристократизм. 
 
7. Така стадія як аристократизм характеризується тим, що: 
а) організація займає стабільну ринкову нішу, зростає рутинізація 

та консерватизм; 
б) поступово рвуться зв’язки з зовнішнім світом та губиться 

орієнтація на результат; 
в) відбувається швидкий ріст, з’являється формальна організаційна 

структура; 
г) організація володіє достатньою кількістю грошей, які 

використовуються на укріплення системи контролю та страхування. 
 
8. Учений, який розробив концепції еволюційного розвитку 

організації: 
а) К. Арджиріс; б) Л. Грейнер; 
в) А. Адізес; г) немає вірної відповіді. 
 
9. Кількість стадій організаційного росту за Л. Грейнером: 
а) 5; б) 6; 
в) 4; г) 3; 
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