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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. 
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