
Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

306 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 24 
«ІНВЕСТИЦІЇ» 

 
Питання для обговорення: 

1. У чому різниця між поняттями «інвестиції» та «інвестиційна 
діяльність»? 

2. За якими ознаками класифікують інвестиції? 
3. Назвіть складові інвестиційного ринку. 
4. Що таке «інвестиційний клімат держави»? 
5. Як можна оцінити «інвестиційний клімат держави»? 
6. Які існують форми державного стимулювання інвестиційної 

діяльності? 
7. Розкрийте інструменти податкового стимулювання інвестиційної 

діяльності. 
8. Що є ланкою процесу накопичення капіталу? 
9. Що включає ринок фінансових ресурсів? 
10. Які регіони України найбільш інвестиційно привабливі? 
 

Тести 24 
1. Під інвестиціями розуміються такі цінності: 
а) інтелектуальні; б) валютні; 
в) прибуткові; г) фінансові. 
 
2. Що не є ланкою процесу накопичення капіталу? 
а) витрати; б) цінності; 
в) вкладення; г) дохід. 
 
3. Яка з інвестицій класифікується за об’єктом інвестування? 
а) деривативи; б) спільні; 
в) портфельні; г) активи. 
 
4. Валові інвестиції відносяться до наступної класифікації: 
а) за об’єктами інвестування; 
б) за матеріально-речовою формою цінностей; 
в) за структурою; 
г) немає вірної відповіді. 
 
5. Ринок робочої сили є складовою: 
а) ринку фінансових послуг; 
б) ринку інвестиційних ресурсів; 
в) підрядного ринку; 
г) ринку капіталів. 
 

Тема 3 
СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

3.1. Сутність і функції процесу управління 
3.2. Методи управління діяльністю підприємств 
3.3. Організаційні структури управління підприємствами 
3.4. Вищі органи державного управління підприємствами та 

організаціями 
 

3.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
 

Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об’єкт, 
явище чи процес потрібно розглядати як систему. Під системою 
розуміють сукупність взаємопов’язаних в одне ціле елементів. Елемент 
системи – це частина цілого, що в процесі аналізу не підлягає 
поділу на складові. Отже, будь-яка система: 

по-перше, складається з двох або більшої кількості елементів; 
по-друге, кожний елемент системи має властиві лише йому 

якості; 
по-третє, між елементами системи існують зв’язки, за допомогою 

яких вони впливають один на одного; 
по-четверте, система не може існувати поза часом і простором. 

Система має часову сутність, свої межі та навколишнє середовище. 
Перша особливість підприємства полягає в тому, що воно як 

відкрита система, може існувати лише за умови активної взаємодії з 
навколишнім середовищем (рис. 2). 

 
Виходи з системи 

(підприємства) 
Входи в систему 
(підприємство) 
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Зовнішнє середовище підприємства 

 
Рис. 2. Схема взаємодії підприємства з навколишнім середовищем 
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Інша особливість підприємства полягає в тому, що воно є штучною 
системою, створеною людиною заради її власних інтересів, передовсім 
спільної праці. Тому характеристикою будь-якого підприємства є 
поділ праці. 

Розрізняють дві форми поділу праці: горизонтальну та вертикальну. 
Перша – це поділ праці через поділ трудових операцій на окремі 
завдання. Результатом такого поділу праці є формування підрозділів 
підприємства, які виконують певні частини загального транс-
формаційного процесу. Оскільки роботу на підприємстві поділено 
між підрозділами та окремими виконавцями, тому хтось повинен 
координувати їхні дії, щоб досягти загальної мети діяльності. 

Тому об’єктивно виникає потреба у відокремленні управлінської 
праці від виконавчої. 

Управління являє собою діяльність, спрямовану на координацію 
роботи у трудових колективах. Координація управлінської праці, 
формування рівнів управління здійснюються за допомогою вертикального 
поділу праці. 

У цьому зв’язку відзначимо, що хоча підприємства відрізняються 
між собою за розмірами, сферами діяльності, технологічними процесами 
тощо, проте всі вони як системи мають спільні характеристики 
(загальні риси), з-поміж яких передовсім виділяються функції 
управління – об’єктивно зумовлені загальні напрями або сфери 
діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне використання 
спільної праці. 

Виділяють декілька функцій управління. Для з’ясування природи й 
сутності кожної з них розглянемо механізм функціонування 
найпростішої моделі штучної системи (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема процесу функціонування моделі штучної системи 
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Проте притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного 
національного капіталу перешкоджають політична нестабільність, 
недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної 
інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, та ще однієї 
дуже важливої причини корупції. Саме через корупцію і бюрократію у 
світі склалась негативна думка про нашу державу, додамо до цього 
нашу систему оподаткування і ось ми маємо резутат – Україну віднесли 
до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком. 

У таблиці 25 наведено основні форми та інструменти державного 
стимулювання інвестиційної діяльності, які доцільно запровадити в 
Україні. 

 
Таблиця 25 

Форми та інструменти державного стимулювання  
інвестиційної діяльності 

Форми Інструменти 
Податкове 
стимулювання 

Зниження ставки податку 
Інвестиційна податкова знижка 
Відміна податків на реінвестування 
Податкові угоди з іншими країнами 
Податкові кредити 

Фінансове 
стимулювання 

Прискорена амортизація 
Пільгові кредити 
Інвестиційні гарантії 
Безвідсоткові кредити 

Інфраструктурне 
забезпечення 

Надання земельних ділянок /необхідних приміщень у 
безкоштовне користування або за пільговими цінами 

Стимулювання 
конкретних 
інвестиційних проектів 

Цільове фінансування ресурсо- і природозберігаючого 
обладнання 
Цільове фінансування проектів по підвищенню кваліфікації, 
перепідготовки кадрів, поліпшенню умов праці 
Сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунтування 
проектів 

 
На сьогодні іноземні інвестори, які все ж наважуються інвестувати 

в нашу економіку, вимагають законодавчих гарантій, великі корпорації 
та інвестиційні компанії вимагають урядових гарантій та пільг. 
Проте механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо 
відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові засоби для 
забезпечення дотримання законних прав інвесторів та врегулювання 
спорів. Окрім того, для іноземних інвесторів більш приваблива така 
інстанція для вирішення суперечок, яка незалежна від уряду країни-
господаря. 
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Методика журналу «Еuromoney» містить опитування експертів, 
які представляють великі банки розвинених країн, а також враховує 
статистичну інформацію про стан того чи іншого фактора. 

Недоліки цієї методики полягають у тому, що немає різниці між 
реальними та портфельними інвестиціями, не враховуються розміри 
країн (одна сукупність показників для США і Люксембургу); серед 
показників відсутня інноваційна складова, роль якої зростає в 
макроекономічній динаміці багатьох країн. 

Відомі й інші методи оцінки інвестиційного клімату: рейтинг 
Institutional Investor та система BERI. Рейтинг Institutional Investor – 
це рейтинг (оцінка) кредитоспроможності країн. Він складається за 
участю експертів 100 провідних міжнародних банків. При формуванні 
рейтингу в інформаційній системі BERI оцінюється політична 
стабільність, ставлення до зарубіжних інвестицій, націоналізація, 
девальвація, платіжний баланс, бюрократія, темпи економічного 
зростання, можливість реалізації угод, витрати на заробітну плату, 
продуктивність праці, інфраструктура, умови кредитування. 

Комплексна методика оцінки інвестиційної привабливості регіонів 
України розроблена під керівництвом І. Бланка, передбачає ранжування 
регіонів за п’ятьма узагальненими показниками, при цьому враховується 
значущість (питома вага) цих показників: 

 рівень загальноекономічного розвитку регіонів (7 аналітичних 
показників) – 35 %; 

 рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (5 по-
казників) – 15 %; 

 демографічна ситуація (4 показники) – 15 %; 
 рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури 

регіону (6 показників) – 25 %; 
 рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків (4 по-

казники) – 10 %. 
За результатами оцінки, найбільш інвестиційно привабливими 

регіонами є ті, в яких сконцентровано значний промисловий, 
інфраструктурний і науково-технічний потенціал – місто Київ та 
Київська Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області. 

 
24.5. СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по 
залученню іноземних інвестицій як прямих, так і портфельних. 
Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і 
водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, 
великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і недостатньо 
розвиненої. 
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З рис. 3 видно, що структура цієї моделі містить два елементи: 
елемент U – керуючий; елемент Е – керований. 

Керуючий елемент приймає: 
1) через вхідний канал імпульс із зовнішнього середовища (У1); 
2) через канал зворотного зв’язку імпульси, що стосуються його 

власного стану (X1) та стану структури системи (Х2). 
На підставі прийнятих імпульсів керуючий елемент починає 

функціонувати. Спочатку він визначає конкретне (кількісне) значення 
вихідного параметра У2, тобто формулює мету діяльності системи. 
Потім він виробляє імпульс Х3 і надсилає його керованому елементу 
(ефектору). Цей імпульс має характер команди. 

На блок-схемі показано, що ефектор сприймає також імпульси 
Z1 із зовнішнього середовища. Це так звані перешкоди, що заважають 
досягненню мети управління. 

Під впливом команди керуючого елемента та зовнішніх перешкод 
ефектор починає своє функціонування. Результат його діяльності – 
вихідний імпульс У2. Але перш ніж надіслати його у зовнішнє 
середовище, ефектор інформує керуючий елемент про виконання 
одержаної команди Х2 через канал зворотного зв’язку. Узгоджуючи 
прийняту від ефектора інформацію з визначеною метою діяльності 
системи, керуючий елемент знову починає функціонувати. 

Якщо результати діяльності ефектора збігаються з метою, то 
ефектор одержує команду надіслати вихідний імпульс У2 в зовнішнє 
середовище. В разі незбігу керуючий елемент виробляє нові команди, 
якими спрямовує дії ефектора. Отже, у структурі системи керуючий 
елемент виконує цілком конкретні функції. 

По-перше, він визначає мету функціонування. Оскільки мету 
можна досягти різними способами, керуючий елемент повинен вибрати 
один із них. При цьому під способом досягнення мети розуміють 
розробку алгоритму трансформаційного процесу, а опрацювання 
способу досягнення мети передбачає визначення впорядкованих 
операцій, тобто того, що повинні робити члени трудового колективу 
для досягнення мети. Відтак керуючий елемент виконує функцію 
планування процесу визначення мети діяльності, передбачення 
майбутнього розвитку та поєднання колективних (індивідуальних) 
завдань для одержання очікуваного загального результату. 

По-друге, кожна операція трансформаційного процесу повинна 
мати свого носія, тобто виконуватися певним елементом даної системи. 
Отже, реалізація трансформаційного процесу передбачає також 
визначення того, хто саме має виконувати ту чи іншу конкретну 
операцію і як виконавці мають взаємодіяти між собою. Ці процеси 
характеризують сутність організації як функції управління. Організація – 
це процес формування структури системи, розподіл завдань, повноважень 
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і відповідальності між працівниками фірми для досягнення загальної 
мети її діяльності. 

По-третє, ефектор у системі займає підпорядковане становище. 
У перебігу трансформаційного процесу він може відмовитись 
виконувати свої обов’язки, визначені планом. Тому для досягнення 
поставленої мети керівник будь-якого рівня повинен не тільки спланувати 
та організувати роботу, а й примусити людей виконувати її. 

Для цього потрібно створити умови, за яких виконавці відчували б, 
що вони можуть задовольнити свої потреби тільки тоді, коли буде 
забезпечено досягнення цілей підприємства. Це означає, що керуючий 
елемент має виконувати належним чином функцію мотивації. 
Мотивація – це, власне, причина, яка спонукає членів трудового 
колективу до спільних погоджених дій, аби забезпечити досягнення 
поставленої мети. 

По-четверте, для того, щоб запобігти появі зовнішніх загроз і 
можливих відхилень від очікуваних результатів діяльності системи, 
керуючий елемент повинен встановлювати параметри діяльності 
ефектора, вимірювати досягнуті результати роботи, порівнювати їх 
із запланованим обсягом, за необхідності – коригувати діяльність, 
накопичувати досвід для вдосконалення планування. Саме цим 
пояснюється необхідність виконання керуючим елементом контро-
люючих функцій. 

Приведені функції тісно пов’язані між собою в єдиному процесі 
управління. Незадовільне планування чи недосконала організація, 
так само як і слабка мотивація праці або поганий контроль, негативно 
впливають на результати діяльності фірми в цілому. 

З урахуванням цього випливає висновок, що управління підпри-
ємством відображає сукупність взаємопов’язаних процесів планування, 
організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування 
й досягнення цілей підприємства. 

 
3.2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Реалізація функцій управління здійснюється за допомогою 
системи методів управління. Привести в дію організовану систему, 
щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї 
керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти 
погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених 
цілей. Такими інструментами є методи управління. 

Методи управління – це способи впливу на працівників трудового 
колективу з метою досягнення цілей підприємства. 

В основі класифікації методів управління є внутрішній зміст 
мотивів, якими керується людина в процесі виробничої діяльності. 
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Рис. 22. Складові інвестиційного ринку 

 
 

24.4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ДЕРЖАВИ 
 

Для аналізу умов раціонального використання інвестицій в 
економічній науці та практиці використовується категорія 
інвестиційного клімату. Це узагальнена характеристика сукупності 
соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, 
культурних передумов, що визначають привабливість і доцільність 
інвестування в ту чи іншу господарську систему (економіку країни, 
регіону, корпорації). 

Різні автори та наукові школи подають різні методики обчислення 
інвестиційного клімату. 

Як правило, в зарубіжних країнах оцінку інвестиційного клімату 
проводять по відношенню до макроекономічної сфери. Спеціальні 
консалтингові фірми, експерти банків, журналів і газет проводять 
аналіз по різній кількості країн (від 15 до 178) в залежності від 
інтересів замовників. При цьому число показників, що враховуються, 
коливається від 9 в журналі «Еuromoney» до 381 в роботах 
Швейцарського інституту розвитку менеджменту. 

Лондонський фінансовий журнал «Euromoney» розраховує так 
званий інтегральний показник надійності, що вимірюється за 
стобальною шкалою. Враховується дев’ять показників: економічна 
ефективність, політичний ризик, заборгованість, обслуговування 
боргу, кредитоспроможність, доступність банківського кредиту, 
доступність короткострокового фінансування, доступність довго-
строкового капіталу, імовірність настання форс-мажору. 

Грошовий ринок

Кредитний ринок 

Ринок капіталів 

Ринок робочої сили 

Ринок інтелектуальних 
цінностей 

Іпотечний ринок 

Підрядний ринок 
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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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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 
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продукту С 

з виробництва 
продукту А 
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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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3.4. ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 
Крім внутрішніх органів управління підприємствами, існують вищі 

органи загальнодержавного управління всіма суб’єктами господарювання. 
Формування і функціонування таких органів управління є об’єктивно 
необхідними й доцільними, оскільки зумовлюються наявністю широкого 
кола управлінських рішень, прийняття та практична реалізація яких 
перебувають поза можливостями та компетенцією самих підприємств і 
організацій. Президент України, як глава держави, в рамках повноважень, 
визначених Конституцією України, керує всіма сферами діяльності 
суспільства, включаючи економіку. З цією метою він видає відповідні 
укази й розпорядження, проводить ділові зустрічі та наради з 
посадовими особами відповідного рівня, здійснює робочі поїздки в 
регіони (області, міста), відвідує ті чи інші підприємства (організації). 
Певні управлінські рішення приймає і глава адміністрації Президента 
України. Верховна Рада (парламент) України бере участь в управлінні 
економікою, окремими її сферами і галузями опосередковано, шляхом 
формування необхідної законодавчої бази. 

Центральну виконавчу владу держави репрезентує Кабінет 
Міністрів України, який практично реалізує соціально-економічну 
політику країни, координує та спрямовує діяльність конкретних 
ланок національної економіки через відповідні центральні органи 
виконавчої влади – міністерства, державні комітети, центральні 
органи влади зі спеціальним статусом та ін. 

Кожне міністерство очолює міністр, що має заступників, один з 
яких є першим. 

До складу органів управління міністерства входять департаменти 
(управління) та відділи, які здійснюють керівництво підприємствами в 
межах своєї компетенції. 

Важливим робочим органом міністерства є колегія, членами якої є: 
міністр, заступники міністра, начальники (керівники) основних 
департаментів і відділів. У складі міністерства виокремлюються 
необхідні функціональні департаменти: планово-економічний, технічний, 
маркетингу, зі зв’язків із зарубіжними країнами, фінансовий, праці 
й заробітної плати, виробничо-диспетчерський, центральна бухгалтерія 
тощо. 

Виробничо-господарську діяльність підприємств чи їхніх інте-
граційних утворень координують функціональні й галузеві міністерства, 
комітети та інші центральні органи виконавчої влади, а саме: 

1) Міністерство внутрішніх справ України; 
2) Міністерство аграрної політики України; 
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Що «розуміє» і що «думає» підприємства можна достатньо 
умовно віднести до проміжних типів, останнє ж, таке, що власне 
«навчається», характеризується наявністю подвійної петлі і 
генеративного навчання. 

Як вже було відмічено, процес організаційного навчання найбільший 
впливає на культуру підприємства, завдяки чому змінюються не 
тільки погляди і цінності, змінюються і базові уявлення працівників: 

– кожен на підприємстві може бути джерелом ідей (це означає, 
що кожному повинен бути відкритий доступ до необхідної інформації); 

– люди, що стоять ближче до проблем, володіють кращими 
ідеями щодо їх рішення (на підприємстві повинна бути розвинена 
система делегування повноважень); 

– навчання відбувається не тільки зверху вниз, але і навпаки 
(це спричиняє за собою децентралізацію і відмову від тези «начальству 
видніше»); 

– нові ідеї завжди важливі для розвитку підприємства (система 
стимулювання повинна винагороджувати людей, що генерують нові 
ідеї); 

– помилки і невдачі – це більшою мірою можливість для навчання, 
а не привід для покарання (зміна ціннісної парадигми в оргкультурі). 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 23 

«СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. У чому суть моделі життєвого циклу організації А. Адізеса і 

моделі еволюційного розвитку організації Л. Грейнера? 
2. Спробуйте визначити, на якій стадії розвитку (по Адізесу і 

Грейнеру) знаходиться Ваш вуз, організація, в якій працюєте Ви, 
Ваші батьки або друзі. 

3. Поясните суть процесу організаційного навчання з погляду 
описаних підходів. 

4. Наведіть приклади реалізації одиночної і подвійної петель 
навчання, аутопойезиса. 

5. Що таке організація, що «навчається»? 
6. Визначите, до якого типу організацій, що навчаються, 

відноситься Ваш вуз, організація, в якій працюєте Ви, Ваші батьки 
або друзі. 

 
Тести 23 

1. Найбільш важливий аспект теорії організації: 
а) економічний; б) трудовий; 
в) інституціональний; г) соціальний. 
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Таблиця 24 
Типи підприємств, що навчаються 

Типи підприємств, що навчаються Аспект 
організаційної 
діяльності Що знає Що розуміє Що думає Що навчається 

Філософія і 
ідеологія 

Прихильність 
«кращому» 
шляху. Перед-
бачуваність, 
контрольова-
ність 

Прихильність 
важливим 
культурним 
цінностям, що 
лежать в 
основі 
стратегії. Віра 
в головні міфи

Бізнес – низка 
ситуацій і 
проблем. 
Усунення 
«неполадок» 

Вивчення, 
розвиток і 
вдосконалення 
будь-якого 
релевантного 
досвіду, вклю-
чаючи методи 
його отримання 

Практика 
управління 

Контроль по 
інструкціях і 
підручниках 

Пояснення, 
повідомлення 
і зміцнення 
організаційної 
культури 

Ідентифікація 
проблем, збір 
даних для їх 
вирішення 

Експерименту-
вання, заохочення 
інновацій і 
ініціативи 
(«конструктивної 
незгоди»), приклад, 
визнання невдач 

Співробітники Слідують 
правилам, не 
цікавлячись, 
чому так треба 

Використо-
вують 
культуру і 
організаційні 
цінності як 
основу для 
поведінки 

Вивчають і 
використо-
вують 
стандартні 
рішення, 
усунення 
проблем, що 
з’явилися в 
результаті 

Збирають і 
використовують 
інформацію, 
сповідують 
«конструктивний 
скептицизм» 

Клієнти Повинні просто 
вірити компанії 

Повинні 
вірити в те, 
що сповідані 
компанією 
цінності 
забезпечать 
позитивний 
досвід 

Вважають, що 
будь-яка 
проблема 
вирішується 

Такий же суб’єкт 
процесу навчання, 
як і співробітники; 
відкритий і 
безперервний 
діалог 

Зміни Покрокові; 
налагодження 
для реалізації 
«кращого 
шляху» 

У межах 
головних 
міфів і 
цінностей 
організаційної 
культури 

Через 
програми 
вирішення 
проблем, що 
розглядаються 
як панацея від 
усіх невдач 

Частина 
безперервного 
процесу «досвід-
аналіз-допущення 
експеримент – 
досвід» 

 
«Підприємство, що знає» – найстаріший тип. Вони успішні, 

поки ринок залишається стабільним, і в них немає особливої 
потреби в навчанні. Точніше, воно проходить тільки по одиночній 
петлі і носить адаптивний характер. 
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3) Міністерство охорони навколишньго природного середовища; 
4) Міністерство економіки України; 
5) Міністерство палива та енергетики України; 
6) Міністерство закордонних справ України; 
7) Міністерство культури і туризму України; 
8) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
9) Міністерство оборони України; 
10) Міністерство освіти і науки України; 
11) Міністерство охорони здоров’я України; 
12) Міністерство праці та соціальної політики України; 
13) Міністерство транспорту України; 
14) Міністерство фінансів України; 
15) Міністерство юстиції України. 
До вищих органів державного управління підприємствами належать 

державні комітети та інші центральні органи, статус яких 
прирівнюється до статусу Державного комітету України: 

1) Державний комітет будівництва, архітектури та житлової 
політики України; 

2) Державний комітет України по водному господарству; 
3) Державний комітет України по земельних ресурсах; 
4) Державний комітет України з енергозбереження; 
5) Державний комітет лісового господарства України; 
6) Державний комітет промислової політики України; 
7) Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації 

України; 
8) Державний комітет статистики України; 
9) Національне космічне агентство України; 
10) Державне казначейство України. 
Крім того, функціонують центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом: 
1) Антимонопольний комітет України; 
2) Державна податкова адміністрація України; 
3) Державна митна служба України; 
4) Державний комітет України з питань регуляторної політики 

та підприємництва; 
5) Національна комісія регулювання електроенергетики України; 
6) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; 
7) Фонд державного майна України; 
8) Служба безпеки України. 
Конкретні функції, що їх виконують центральні органи державного 

управління, визначено здебільшого їхньою назвою. Пояснення 
здійснюваних функцій потребують лише деякі центральні органи 
управління, зокрема: 
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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. 

 




