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 Міністерство економіки – визначає головні напрями економічної 
політики держави, спрямовує зовнішньоекономічну діяльність і торгівлю; 

 Фонд державного майна – проектує й реалізує щорічні програми 
приватизації державних підприємств (організацій); 

 Державне казначейство – розробляє й реалізує плани фінан-
сування переважно підприємств, діяльність яких здійснюється за 
рахунок державного бюджету; 

До центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, 
відносяться: 

 через Міністра охорони навколишнього природного середовища 
України: Держкомітет України по водному господарству; Держкомітет 
України із земельних ресурсів; Держкомітет лісового господарства 
України; 

 через Міністра економіки України: Державний комітет будів-
ництва, архітектури та житлової політики; Державний комітет України 
енергозбереження; Державний комітет промислової політики України; 
Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України; 

 через Міністра фінансів України: Головне контрольно-ревізійне 
управління; Державне казначейство України. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 3 

«СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Сформулюйте та поясніть функції управління підприємством. 
2. Наведіть переваги та недоліки розглянутих оргструктур управління 

підприємствами. 
3. Наведіть приклади вищих органів управління підприємствами. 
4. Наведіть приклади зв’язків, що використовуються в орг-

структурах управління підприємствами. 
5. Яка оргструктура характерна для організації, в якій працюєте 

Ви, Ваші рідні чи друзі? 
 

Тести 3 
1. У чому полягає перша особливість підприємства як системи? 
а) підприємство – це закрита система, яка не може існувати за 

умов активної взаємодії з навколишнім середовищем; 
б) підприємство – це відкрита система, яка може існувати лише 

за умови активної взаємодії з навколишнім середовищем; 
в) підприємство – це система, яка може існувати в будь-яких 

умовах; 
г) підприємство – це закрита система, яка існує лише за умови 

активної взаємодії з іншими системами. 
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виявляються у формуванні і розвитку організаційної культури і в 
розвитку механізмів організаційної координації. 

 
23.3.2. Символічний та когнітивний підходи 
 
Символічний підхід до організаційного навчання витікає з 

розуміння підприємства як комплексу ролей, тлумачень, символів 
тощо. Організаційне навчання у такому разі – це освоєння організацією 
нових парадигм, нової мови, нових символів і традицій, встановлення 
нових домовленостей (конвенцій) із зовнішнім середовищем. Це 
відбувається як під впливом зовнішніх змін (наприклад, комп’ютеризація 
і проникнення в бізнес мережевих технологій), так і в результаті 
внутрішніх реформ (освоєння менеджарами нової мови і нових 
способів організаційної комунікації). 

Когнітивний підхід припускає створення в організації так 
званої «спіралі знань», за допомогою якої взаємодіють чотири моделі 
конверсії знань: 

– соціалізація (обмін знаннями, що маються на увазі); 
– экстерналізація (перетворення знань, що маються на увазі, в 

явні); 
– комбінування (компоновка і передача закодованої в словах і 

схемах інформації); 
– інтерналізація (переклад явних знань в ті, що маються на увазі). 
Таким чином, процес організаційного навчання – це процес 

підвищення рівня власних знань як про організаційне оточення, так 
і про процеси, що відбуваються у середині організації. 

 
23.4. ПІДПРИЄМСТВО, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ 

 
Хоча сам термін підприємство, що «навчається» відомий давно, 

новий сплеск інтересу до цієї проблеми пов’язаний з роботами 
Пітера Сенге. Він дав опис підприємства, що навчається, і ввів поняття 
адаптивного і генеративного навчання. Адаптивне навчання – це 
перші кроки підприємства, що навчається, направлені на пристосування 
до навколишнього середовища, а генеративне навчання припускає вже 
творчий підхід, інновації, передбачення можливих змін. Генеративне 
навчання забезпечує переосмислення досвіду підприємства і його 
навчанню за допомогою цього переосмислення. 

Пізніше американські учені Майкл Макгілл і Джон Слокум 
розробили класифікацію підприємств, що навчаються, варіант якої 
приведений в табл. 24. 

 



Економіка підприємства 

51 
 

2. Очевидною характеристикою будь-якого підприємства є: 
а) поділ праці; 
б) наявність заробітної плати; 
в) їх безліч; 
г) такої характеристики не існує. 
 
3. Який вид поділу праці існує? 
а) діагональний; б) матричний; 
в) вертикальний; г) поверхневий. 
 
4. Як називається процес визначення мети діяльності, передбачення 

майбутнього розвитку та поєднання колективних (індивідуальних) 
завдань для одержання очікуваного загального результату? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування. 
 
5. Як називається процес формування структури системи, 

розподіл завдань, повноважень і відповідальності між працівниками 
фірми для досягнення загальної мети її діяльності? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування. 
 
6. Як називається причина, що спонукає членів трудового 

колективу до спільних погоджених дій, аби забезпечити досягнення 
поставленої мети? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування; 
 
7. Як називаються способи впливу на окремих працівників і 

трудові колективи в цілому, що необхідні для досягнення цілей 
фірми (підприємства, організації)? 

а) методи управління; б) засоби управління; 
в) організація управління; г) засоби примусу. 
 
8. Як називається метод управління, за яким реалізуются матеріальні 

інтереси участі людини у виробничих процесах (будь-якій іншій 
діяльності) через використання товарно-грошових відносин? 

а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
 
9. Яку назву має метод управління, за якого реалізують мотиви 

соціальної поведінки людини? 
а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
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Продовж. табл. 23 

Стадія співпраці 

Підприємство, успішно 
вийшовши з кризи бюрократії, 
по-новому дивиться на спільну 
роботу. Переважає робота в 
командах, гнучко 
перерозподіляються і 
поєднуються функції, від 
деперсоналізації – до 
реперсоналізації і довіри 

Криза оновлення. 
Вірогідність такої кризи висока 
тоді, коли лідери і менеджери 
підприємства перестають 
приділяти увагу подальшому 
розвитку як самому підприємстві, 
так і відносин у ньому. 
Щонайменші помилки в 
підприємстві діяльності команд 
і бізнес-одиниць, порушення в 
мотиваційній системі призводять 
до кризи. Далі – або радикальне 
оновлення, або – загибель 
організації підприємства 

 
23.3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 
23.3.1. Системній підхід 
 
Ідея організаційного навчання як одного з динамічних 

організаційних процесів витікає з огляду на підприємство як відкриту 
самокеровану систему. Починаючи з 60-х рр. XX ст. погляди на 
підприємство, як на систему, що самокорегується за допомогою 
зворотнього зв’язку, розвивалися і удосконалювалися. 

Але в останні п’ятнадцять-двадцять років підприємства зіткнулися 
з тим, що традиційні процеси організаційного навчання рутинним 
технологіям і операціям перестали задовольняти потреби підприємств. 
На усвідомленні цього факту виникли два напрямки, по різному 
розглядаючи процеси організаційного навчання. 

У першому напрямі, що розвиває системно-кібернетичний підхід 
і пов’язаному з роботами Кріса Арджіріса і Дональда Шена навчання 
розглядається як дворівневий процес. Перший рівень – навчання, 
що забезпечує пошук допущених помилок і підтримку стабільного 
курсу підприємства. Це аналог простого механізму зворотного 
зв’язку. Другий рівень навчання – це навчання вмінню вчитися. 

Значний вплив на розвиток системного підходу зробили праці 
чилійських біологів-системників Умберто Матурані і Франциско 
Варелі та німецького фахівця у сфері соціальних систем Никласа 
Люмана. Вони ввели поняття аутопойезиса – сукупності процесів, 
за допомогою яких система самовідтворює свої компоненти, 
підтримуючи таким чином свою самовідповідність. 

Аутопойезис – процес, що забезпечує заміну елементів системи, 
перебудову структури, адаптацію до зовнішніх умов, налагодження 
і відтворення комунікацій. Особливо яскраво аутопойетичні процеси 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

52 
 

10. Яку назву має метод управління, що базується на мотивах 
примусового характеру? 

а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
 
11. Скільки існує зв’язків елементів системи управління? 
а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 2. 
 
12. Скільки типів організаційних структур можуть бути застосовані 

на практиці? 
а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 2. 
 
13. Яку назву має структура, між елементами якої існують 

лише одноканальні взаємодії? 
а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
 
14. Яку назву має структура, що базується на поглибленні поділу 

управлінської праці? 
а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально-організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
 
15. Яку назву має структура, що спирається на розподіл повно-

важень та відповідальності за функціями управління і прийняття 
рішень по вертикалі? 

а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально-організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
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Л. Грейнер описує організаційне зростання і розвиток як еволюційну 
зміну певних періодів – стадій: підприємницька, колективістська, 
делегування, формалізації і співпраця. 

На кожній стадії діяльність підприємства фокусується на якомусь 
конкретному аспекті; і завершується кожна стадія кризою, що несе 
загрозу виживанню підприємства. Якщо підприємство справляється 
з кризою успішно, то воно вступає в наступну стадію. У табл. 23 
представлена характеристика стадій розвитку підприємств і опис 
криз, які їх чекають. 

 
Таблиця 23 

Характеристика стадій розвитку підприємства 
(за Л. Грейнером) 

Стадія Характеристика Криза, що завершує стадію 

Підприємницька 
стадія 

Основне завдання – розробка 
власної продукції і виживання. 
Засновники підприємці 
направляють енергію на 
технології і вивчення ринку. 
Неформальність і небюрократія.
Контроль через пряме 
спостереження. Зростання – 
завдяки створенню нових 
продуктів. 

Криза лідерства. 
Засновник перестає справлятися 
із зростанням. 
Підприємець повинен або 
перебудувати структуру, або 
запросити професійних 
менеджерів. 

Колективістська 
стадія 

Початок вироблення чітких 
цілей і напрямів розвитку. 
Розбиття на підрозділи, 
встановлення ієрархії, більш 
чіткий розподіл праці. 
Кожен відчуває себе частиною 
колективу. Комунікації і 
контроль поєднують у собі 
неформальні і формальні 
аспекти. 

Криза автономії. 
При успішному розвитку поділа 
нижчі рівні ієрархії можуть 
відчути себе обмеженими 
рамками вертикальної ієрархії. 
Жорсткий стиль управління і 
контролю вступає в суперечність 
з бажанням більшої свободи дій 
«внизу». Виникає необхідність 
у делегуванні. 

Стадія 
делегування 

Відбувається децентралізація 
управління. Виникають відносно 
самостійні центри прибутку. 
Системи мотивації базуються 
на результатах роботи. 

Криза контролю. 
Успіх у децентралізації може 
призвести до часткової або 
повної втрати контролю. 

Стадія 
формалізації 

Підприємство продовжує рости 
і диференціюватися, додаються 
нові і складніші системи 
контролю. Посилюється роль 
формальних процедур планування 
і обліку, збільшується формалізація 
комунікацій і звітності. 

Бюрократична криза. 
Момент, коли на перший план 
виходить не результат, а 
процедура.  
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