
Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

48 
 

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; 

Економіка підприємства 

297 
 

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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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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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

46 
 

 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. 


	Горлачук, Яненкова. Економіка підприємства(cut)00391
	Горлачук, Яненкова. Економіка підприємства(cut)00392
	Горлачук, Яненкова. Економіка підприємства(cut)00393

