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Текст лекції
3.1. Основні типи організаційних структур управління
Функція організації – це комплекс дій з оптимального поєднання об’єктів
управління: людей (персоналу), предметів (основних і обігових засобів),
інформації. Однією з першочергових робіт при здійсненні функції організації є
створення організаційної структури підприємства, на основі якої і поєднуються для
виконання виробничих процесів люди, предмети, інформація. Під організаційною
структурою управління розуміють склад підрозділів організації, характер і форми
їх взаємозв’язків, розподіл прав і обов’язків між ними. Розрізнюють три основних
типи організаційних структур: лінійну, функціональну, лінійно-функціональну.
Лінійна структура, рис. 3.1, характеризується впливом керівника організації
(К) на управлінську ланку через лінійного менеджера (Л) за всіма функціями
управління. На чолі кожного виробничого підрозділу стоїть лінійний керівник
(менеджер), який одноосібно відповідає за роботу підлеглих йому ланок –
менеджерів і виконавців (В) нижчих підрозділів. В лінійній організаційній
структурі функціональні підрозділи, які розробляють управлінські рекомендації
для керівника організації, не створюються. При побудові лінійної організаційної
структури використовуються лінійні організаційні зв’язки (на рис. 3.1 зображені
безперервними лініями) між ланками організації, які характеризуються
обов’язковістю виконання управлінських дій.
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Рис. 3.1. Модель лінійної структури управління
При виникненні управлінської проблеми виконання дії в лінійній
організаційній структурі здійснюється у наступному порядку. Управлінські
рекомендації розробляються адміністрацією: керівником організації і лінійними
менеджерами. Керівник організації оцінює рекомендації, приймає рішення і віддає
наказ лінійним менеджерам про виконання управлінської дії. Лінійні менеджери з
урахуванням можливостей і особливостей своїх підрозділів конкретизують наказ і
видають розпорядження на дію виконавців. Робітники виконують розпорядження і
по завершенню роботи звітують про це перед лінійними керівниками. Лінійні
менеджери звітують перед керівником організації про виконання наказу і
одержаних результатах. Проведення управлінської дії завершено.
Лінійний тип організаційної структури використовується при невеликих об’ємах
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робіт (малі підприємства – до 100 чол., підрозділи нижнього рівня управління: бригада,
ланка, взвод та ін.).
До переваг лінійної структури належать:
1. Чіткість, визначеність, висока швидкість і якість управлінських дій.
2. Малі витрати на функціонування.
Недоліком лінійної структури є необхідність високої кваліфікації лінійних
керівників, достатньої для управління ланками за всіма функціями менеджменту
(планування, організація, мотивація, контроль).
Функціональна структура, рис. 3.2, характеризується тим, що керівник
організації (К) здійснює управління через функціональні підрозділи (Ф).
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Рис. 3.2. Модель функціональної структури управління
Кожен функціональний підрозділ розробляє управлінські рекомендації і несе
відповідальність за виконання окремих управлінських функцій. Наприклад,
виробничий відділ – за функцію управління виробництвом, бухгалтерія – за
функцію оцінки та обліку матеріальних цінностей виробництва, відділ кадрів – за
функцію набору та обліку персоналу підприємства. Прикладами функціональних
підрозділів можуть бути відділи: плановий, фінансовий, виробничий, бухгалтерія,
технічний, відділ кадрів та ін. При такій структурі управління виконавець (В)
підчиняється не одному керівнику, а декільком, які спеціалізовані по функціям
управління. В функціональній структурі підвищується якість розробки
управлінських рекомендацій, компетентність і відповідальність керівника
організації (К). Але порушується єдність і узгодженість розпоряджень
функціональних підрозділів (Ф), їх відповідальність за кінцеві результати роботи,
тому що до одного виконавця (В) у один і той же час можуть надійти управлінські
розпорядження від різних функціональних підрозділів (Ф). В силу цього
управлінські зв’язки між функціональними підрозділами і виконавцями втрачають
свою обов’язковість і набирають рекомендаційного характеру. Це –
функціональні управлінські зв’язки. У той же час між керівником організації і
функціональними підрозділами діють лінійні зв’язки (на рис. 3.2 зображені
безперервними лініями), які визначають обов’язковість виконання управлінської
дії. Функціональний принцип побудови цієї структури управління не узгоджується
з принципом єдиного керівництва в менеджменті, тому в практиці управління
функціональна структура не знаходить широкого застосування.
Обмежено функціональна структура управління використовується у
наукових, аналітичних організаціях, де виконавці мають високу кваліфікацію,
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відповідально ставляться до виконання своїх професійних обов’язків, можуть
якісно класифікувати управлінські вказівки, які надходять до них від
функціональних керівників за важливістю та черговістю виконання у часі.
Виконання управлінської дії у функціональній організаційній структурі
здійснюється у наступному порядку. При виникненні управлінської проблеми за
завданням керівника організації функціональні підрозділи (кожен за своєю
функцією) розробляють управлінські рекомендації і надають їх керівнику.
Керівник організації оцінює рекомендації, приймає рішення і віддає наказ на
виконання управлінської дії функціональним підрозділам (кожному за своєю
функцією). Функціональні підрозділи конкретизують наказ і віддають виконавцям
розпорядження у вигляді рекомендацій (на основі функціональних зв’язків).
Виконавці самостійно класифікують розпорядження за важністю та черговістю і у
вибраному порядку здійснюють їх виконання; звітують перед функціональними
підрозділами про виконання роботи і одержані результати. Функціональні
керівники звітують перед керівником організації про виконання управлінської дії
за відповідними управлінськими функціями. Виконання управлінської дії
завершено.
До переваг функціональної структури управління відносяться:
1. Висока якість розробки управлінських рішень.
2. Низькі витрати на функціонування структури.
Недоліком функціональної структури є низька якість виконання управлінських
рішень.
Лінійно-функціональна структура управління, рис. 3.3, поєднує переваги
лінійної і функціональної структур.
У склад лінійно-функціональної структури управління входять: керівник
організації (К), функціональні підрозділи (Ф), лінійні керівники (Л), виконавці (В).
Функціональні підрозділи (відділи, бюро, групи), кожен за своєю функцією,
стають помічниками керівника організації. Вони розробляють управлінські
рекомендації, на основі яких керівник приймає кінцеве рішення і віддає наказ
лінійним керівникам на виконання управлінської дії. Функціональні підрозділи не
мають права давати розпорядження іншим підрозділам апарату управління. Між
функціональними і лінійними підрозділами діють функціональні (рекомендаційні)
зв’язки.
Виконання управлінської дії у лінійно-функціональній організаційній
структурі здійснюється у наступному порядку. При виникненні управлінської
проблеми за завданням керівника організації функціональні підрозділи
розробляють рекомендації з управлінської дії і надають їх керівнику. Керівник
організації оцінює рекомендації, приймає рішення і віддає наказ на виконання
управлінської дії лінійним керівникам. Лінійні керівники з урахуванням
можливостей і особливостей своїх підрозділів конкретизують наказ і віддають
виконавцям розпорядження на виконання управлінської дії. Виконавці виконують
розпорядження і звітують перед лінійними керівниками про виконання роботи і
одержані результати. Лінійні керівники звітують перед керівником організації про
виконання управлінської дії підрозділами, якими вони керують. Виконання
управлінської дії завершено.
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Рис. 3.3. Модель лінійно-функціональної структури управління
В практиці управління лінійно-функціональна структура найшла широке
розповсюдження і застосовується в основному в середніх і крупних організаціях.
До переваг лінійно-функціональної структури управління відносяться:
1. Висока якість розробки управлінських рішень.
2. Висока якість виконання управлінських наказів і розпоряджень.
Недоліком лінійно-функціональної структури управління
є підвищені
витрати на її функціонування.
3.2. Структури фірм і організацій
У залежності від швидкості змін зовнішньої середи, в якій працюють
організації, і видів товарів, які вони виробляють, розрізнюють бюрократичні і
адаптивні організаційні структури. Бюрократичні структури більш підходять
для організацій, що працюють в умовах, які змінюються повільно, адаптивні
структури – для організацій, що працюють в умовах, які змінюються швидко. У
склад бюрократичних структур входять: продуктова структура, організаційна
структура, яка орієнтована на споживача, регіональна організаційна структура.
До адаптивних організаційних структур належать: проектна організаційна
структура, матрична організаційна структура.структура.
3.2.1. Бюрократичні організаційні структури
Бюрократичні структури працюють, як правило, в стандартних
технологічних середах, з постійною номенклатурою продукції і послуг.
Господарські бюрократичні структури частіше всього виробляють товари і послуги
широкого вжитку. Методи і засоби рішення задач, функціональні обов’язки
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кожного робітника і підрозділу точно визначені і регламентуються посадовими
інструкціями і рішеннями керівництва. Прибуток бюрократична структура
заробляє на великих об’ємах продажу товарів і послуг. Основними задачами
бюрократичних структур є: підвищення об’ємів робіт і випуску продукції,
зниження собівартості товарів і послуг, максимально можливе розповсюдження
товарів серед споживачів і по територіям.
Продуктова організаційна структура
При цій структурі , рис. 3.4, в організації створюються декілька паралельно
діючих напрямків виготовлення різної продукції.
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Рис. 3.4. Продуктова організаційна структура
Продуктова структура дозволяє крупній фірмі приділяти конкретному продукту
стільки ж уваги, скільки йому приділяє невелика спеціалізована фірма. Організації з
такою структурою здатні швидко реагувати на зміну умов конкуренції, попиту на
товар, технологічних умов виробництва та ін.
Структура стійка у ринковій середі, тому що при зміні ринкової кон’юнктури
дозволяє провести швидке переміщення активів підприємства (фінансів, основних
фондів, обігових засобів) і персоналу з виробничих напрямків, які скорочуються, на
перспективні напрямки, які розвиваються.
Організаційна структура, орієнтована на споживача
Деякі фірми використовують схожі технології для виробництва великого
асортименту продукції і послуг, які відповідають запитам декількох крупних груп
споживачів. Кожна група має чітко визначені, специфічні потреби. В цьому разі, для
роботи одночасно з декілька групами крупних споживачів фірма може
використовувати організаційну структуру, яка орієнтована на споживача, рис. 3.5.
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Рис. 3.5. Організаційна структура, яка орієнтована на споживача
Мета такої структури у тому, щоб задовольнити потреби всіх груп
споживачів на рівні не нижчому, ніж у випадку, коли спеціалізована організація
обслуговує одну їх групу. Наприклад, швейна фірма, яка використовує схожі
технології, виготовляє продукцію для великих груп різних споживачів: чоловіків,
жінок, дітей; великі видавництва мають окремі підрозділи, які виготовляють
літературу для дорослих, юнацьку, дитячу літературу, навчальні підручники та
посібники.
Структура стійка у ринковій середі, тому що при зміні ринкової кон’юнктури
дозволяє провести швидке переміщення активів підприємства (фінансів, основних
фондів, обігових засобів) і персоналу з виробничих напрямків, які скорочуються, на
перспективні напрямки, які розвиваються.
Регіональна організаційна структура
Якщо свою діяльність організація здійснює на значних географічних площах,
то у використанні може бути доцільною структура, яка побудована по
територіальному принципу, тобто регіональна організаційна структура, рис. 3.6.
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Рис. 3.6. Регіональна організаційна структура
Регіональна структура сприяє ефективному рішенню управлінських проблем,
які пов’язані з місцевим законодавством, звичаями і потребами споживачів.
Структура спрощує зв’язок з клієнтами. Забезпечує зниження витрат на
виготовлення і реалізацію продукції.
Структура стійка у ринковій середі, тому що при зміні ринкової кон’юнктури
дозволяє провести швидке переміщення активів підприємства (фінансів, основних
фондів, обігових засобів) і персоналу з виробничих напрямків, які скорочуються, на
перспективні напрямки, які розвиваються.
3.2.2. Адаптивні організаційні структури
Починаючи з 60-х років 20-го століття деякі організації зіткнулися з таким
положенням, коли їх зовнішня середа змінювалась так швидко, бізнес-плани
становились настільки складними, а технологія розвивалась настільки стрімко, що
організація не могла вже адекватно реагувати на ці зміни. З метою усунення
названої управлінської проблеми, для того, щоб підприємства мали можливість
ефективно реагувати на зміни зовнішньої середи і швидко освоювати нові проекти,
були розроблені адаптивні організаційні структури. Такі структури добре
адаптуються до нестабільної зовнішньої середи і, як правило, працюють з модною,
оригінальною і якісною продукцією, яка потребує новітніх технологій, високого
професіоналізму, сучасних методів управління. У цей час найбільш широко
використовуються два основних типи адаптивних організаційних структур:
проектні і матричні.
Проектна організаційна структура
Проектна організаційна структура, рис. 3.7 – це організаційне формування,
яке створюється для одночасного проведення, як правило, декількох суттєво різних
господарських проектів (на проектах розробляється і виготовляється суттєво різна
модна, оригінальна або якісна продукція). Для роботи в проектах кваліфікований
персонал набирають переважно зі сторони на контрактних умовах: робота на
кінцевий результат, виконання робіт у встановлені строки, з заданим рівнем якості,
не виходячи за межи встановленого кошторису витрат. Заробітна плата персоналу,
зайнятого на проектах, висока і залежить від строків і обсягу кінцевого результату
– чистого прибутку.
Після завершення проекту його співробітники розпускаються – уходять із
організації, повертаються до постійної роботи у своєму відділі, або якщо їх
запросять – переходять у новий проект.

10

Президент
Генеральний директор

Плановий
відділ

Бухгалтерія

Фінансовий
відділ

Відділ
кадрів

Директор
проекту 1

Директор
проекту 2

Інженер
на
служба

Відділ
маркети
нгу

Інженер
на
служба

Відділ
маркети
нгу

Фінансо
вий
відділ

Бухгалт
ерія

Фінансо
вий
відділ

Бухгалт
ерія

Виробничі
підрозділи

Виробничі
підрозділи

Рис. 3.7. Проектна організаційна структура
Основна перевага проектної організаційної структури у тому, що вона
концентрує у проектному напрямку зусилля на рішенні однієї задачі. У той час як
керівник звичайного відділу одночасно веде декілька проектів (що збільшує строки
виконання проектів, знижує їх ефективність і підвищує імовірність помилок).
Матрична організаційна структура
У випадках, коли організація постійно реалізує декілька схожих проектів,
переважно використовується матрична організаційна структура, рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Матрична організаційна структура
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В матричній структурі відділи проектного напрямку формуються за рахунок
персоналу базових функціональних підрозділів організації. Співробітники
проектного відділу підкоряються лінійно директору проекту і функціонально
керівникам тих функціональних відділів, в яких вони працюють постійно.
Директор проекту відповідає в цілому за інтеграцію всіх видів діяльності і
ресурсів, які належать до проекту. Необхідні трудові, матеріальні, фінансові,
енергетичні та інші види ресурсів передаються у повне його розпорядження.
Директор проекту відповідає за його планування, він контролює хід виконання
проекту з метою дотримання запланованих витрат по проекту, його кількісних,
якісних і часових показників. Заробітна плата персоналу, зайнятого на проектах,
висока і залежить від строків і обсягу кінцевого результату – чистого прибутку.
Після завершення проекту його співробітники повертаються до постійної роботи у
своєму базовому функціональному підрозділі.
3.3. Організаційні форми діяльності фірм
Організаційні форми діяльності фірм розрізняють:
1)
за видом господарської діяльності;
2)
за правовим положенням;
3) за рівнем монополізації.
3.3.1. Організаційні форми діяльності фірм за видом господарської
діяльності
За видом господарської діяльності розрізняють фірми:
промислові;
торгові;
транспортні;
транспортно-експедиторські;
страхові;
інжинірингові та інші.
До промислових фірм відносять підприємства, на яких більше 50%
господарського обігу приходиться на виробництво промислової продукції.
Вирішальна роль на світовому ринку належить промисловим фірмам-гігантам
(корпораціям), які займають домінуюче положення не тільки у виробництві і
експорті, але і у торгівлі патентами і ліцензіями, в організації сервісного
обслуговування виготовлених товарів.
Торгові фірми займаються переважно операціями купівлі – продажу товарів.
Вони можуть діяти самостійно або входити у склад крупних промислових
компаній. Торгові фірми, які працюють з широкою номенклатурою товарів, є
універсальними, з обмеженою кількістю видів товарів – спеціалізованими.
Крупніші універсальні торгові фірми за масштабами діяльності і фінансової
потужності знаходяться на рівні промислових корпорацій. Значна кількість
торгових фірм поряд з торгово-посередницькими операціями здійснюють
промислову доробку товарів, використовуючи для цього виробничу і збутову сіть
своїх підприємств.
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Транспортні фірми здійснюють міжнародні перевози вантажів та пасажирів,
використовуючи судноплавний, автомобільний, авіаційний і залізничний види
транспорту. Для цих компаній характерний високий рівень концентрації капіталу.
Транспортно-експедиторські фірми виконують доручення промислових,
торгових та інших фірм з широкого переліку операцій: перевірка упаковки і
маркірування товарів, оформлення документів на їх супроводження, оплату
перевозу за дорученням вантажовласника, вантажно-розвантажувальні роботи,
зберігання, страхування, комплектація малих відправлень, інформація
вантажоодержувачу про прибуття вантажу, виконання митних операцій та ін.
Страхові фірми здійснюють страхування всіх видів ризиків (політичних,
економічних, соціальних та ін.).
Інжинірингові за видом діяльності можна поділити на групи: інженерноконсультаційні, інженерно-будівельні, консультаційні з питань управління,
інженерно-дослідницькі.
Інженерно-консультаційні фірми надають послуги з консультацій і
проектування промислових та громадських об’єктів, їх окремих ланок, з
модернізації і удосконалення існуючих засобів.
Інженерно-будівельні фірми надають комплекс послуг зі створення
промислових та інших об’єктів, у тому числі: будівельні роботи, закупівля,
транспортування, встановлення, монтаж обладнання, ввід об’єктів у експлуатацію.
Консультаційні фірми з питань управління надають послуги з управління
організаціями, виробництвом, збутом продукції, персоналом підприємства та ін.
Інженерно-дослідницькі фірми спеціалізуються на розробці технологічних
процесів і матеріалів, вирішенні проблем, пов’язаних з промисловим і
комерційним використанням інновацій, займаються вивченням і аналізом ринків
збуту продукції, складанням кошторисів, наглядом за пуском обладнання у
експлуатацію та ін.
3.3.2. Організаційні форми діяльності фірм з правового положення
Кожна фірма, яка бере участь у господарській діяльності, створюється у
відповідній правовій формі і діє у межах норм цивільного і господарського права
відповідної держави. Правовий статус фірми визначає відповідальність і
правомочність її пайщиків, форми звітності, порядок сплати податків, структуру
органів управління, порядок створення і ліквідації фірми та ін.
Всі фірми з правового положення діляться на два види:
індивідуальні підприємці;
- об’єднання підприємців.
Індивідуальні підприємці – це фізичні особи, які здійснюють господарські
операції у різних сферах діяльності і укладають договори від свого ім’я.
Підприємство, яке належить індивідуальному підприємцю, є власністю однієї
особи або родини, яка несе відповідальність за власними обов’язками всім
капіталом підприємства і всім особистим майном. У відповідності з
законодавством, підприємці зобов’язані зареєструватись у органах державної
влади, придбати дозвіл (патент) на ведення відповідної господарської діяльності,
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вести бухгалтерський баланс, який відображає стан майна і результати
господарської діяльності, виступати у господарському обігу під відповідним
фірмовим найменуванням. Публічній звітності індивідуальні підприємці не
підлягають. Організаційно-правову форму індивідуального підприємництва мають,
як правило, малі та середні фірми.
Об’єднання підприємців
Переважне значення у сучасних умовах мають об’єднання підприємців, тому
що велике виробництво потребує злиття капіталів. У міжнародному менеджменті у
залежності від участі пайщиків у господарській діяльності розрізнюють дві
форми об’єднання підприємців: товариства з участю капіталів і пайщиків,
товариства з участю капіталів.
Товариства з участю капіталів і пайщиків – це об’єднання підприємців, в
яких пайщики поряд з об’єднанням своїх капіталів безпосередньо приймають
участь у діяльності фірми і у відповідності з правовим статусом фірми несуть
майнову відповідальність за її обов’язками.
Товариства з участю капіталів – це об’єднання підприємців, в яких
об’єднуються тільки капітали пайщиків. Особистої участі підприємців у діяльності
фірми не потрібно. Роботу фірми виконують наймані працівники. Пайщики
товариства за результатами господарської діяльності на протязі календарного року
пропорційно вкладеному паю одержують частину чистого прибутку підприємства.
У залежності від відповідальності пайщиків по боргам розрізнюють наступні
види товариств: повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю,
товариство з додатковою відповідальністю, командитне товариство,
акціонерно-командитне товариство, акціонерне товариство.
Повне товариство з участю капіталів і пайщиків, повне товариство з
участю капіталів
Пайщики повного товариства несуть за його обов’язками майнову
відповідальність не тільки вкладеним капіталом, але і всім особистим майном до
повного погашення боргу. Публічній звітності повне товариство не підлягає.
Організаційно-правову форму повного товариства мають в основному малі і
середні фірми.
Товариство з обмеженою відповідальністю з участю капіталів і пайщиків,
товариство з обмеженою відповідальністю з участю капіталів
Пайщики товариства з обмеженою відповідальністю несуть за його
обов’язками майнову відповідальність у межах вкладеного капіталу. Публічній
звітності товариство з обмеженою відповідальністю не підлягає. Організаційноправову форму товариства з обмеженою відповідальністю мають в основному малі
і середні фірми.
Товариство з додатковою відповідальністю з участю капіталів і пайщиків,
товариство з додатковою відповідальністю з участю капіталів
Пайщики товариства з додатковою відповідальністю несуть за його
обов’язками майнову відповідальність не тільки вкладеним капіталом, але і
особистим майном у відповідних межах, пропорційних вкладеному капіталу.
Коефіцієнт пропорційності, як правило, змінюється у межах від 3-х до 10-ти і
закріплюється в уставних документах. Публічній звітності товариство з
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додатковою відповідальністю не підлягає. Організаційно-правову форму
товариства з додатковою відповідальністю мають в основному малі і середні
фірми.
Командитне товариство
Представляє собою об’єднання підприємців, в якому одні беруть участь
тільки своїми вкладами (командитисти), не приймають участь у господарській
діяльності і відповідають за боргами у межах вкладів, а інші – вносять вклади,
беруть участь у господарській діяльності і відповідають за боргами товариства
вкладами і особистим майном до повного погашення боргу. Публічній звітності
командитне товариство не підлягає. Широкого розповсюдження у господарській
практиці така організаційно-правова форма об’єднання підприємців не має.
Акціонерно-командитне товариство
Членами його є один або декілька “повних товаришів”, а у ролі
командитистів виступають акціонери. “Повні товариші” здійснюють керівництво
фірмою і несуть необмежену і солідарну відповідальність за її обов’язками.
Акціонери ризикують тільки знеціненням своїх акцій. Перевага акціонернокомандитного товариства перед командитним товариством у можливості
одержувати додаткові кошти за рахунок емісії акцій і вільного їх продажу на ринку
цінних паперів. Публічної звітності акціонерно-командитне товариство не
підлягає. Широкого розповсюдження така організаційно-правова форма
об’єднання підприємців не має.
Акціонерне товариство
У акціонерному товаристві об’єднуються капітали підприємців на основі
продажу акцій. Якщо порівняти організаційно-правове положення акціонерного
товариства з іншими організаційно-правовими формами об’єднань підприємців, то
стає очевидним, що його організаційно-правовий статус надає інвесторам ряд
переваг:
1) акціонери не несуть індивідуальної відповідальності за обов’язками
товариства перед кредиторами. У разі банкрутства товариства індивідуальна
відповідальність акціонерів визначається можливістю знецінення акцій компанії;
2)
акціонерна
форма
товариства
дозволяє
об’єднувати практично необмежену кількість вкладників, у тому числі дрібних, і
зберігати контроль крупних вкладників за діяльністю суспільства;
3)
акціонерне товариство представляє собою найбільш стійку форму
об’єднання капіталів – вибуття з нього любого з вкладників не викликає ліквідацію
суспільства. Вкладник має право у любий момент продати свої акції без якогось
попереднього погодження з іншими акціонерами;
4) акціонерне товариство у порівнянні з іншими організаційно-правовими
формами об’єднань підприємців має найбільші можливості використання
зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності і поперед всього емісії акцій;
5) існує можливість створення акціонерного товариства, всі акції якого
належать одній особі.
Початковий капітал акціонерного товариства утворюється за рахунок
продажу акцій. Далі роль акціонерного капіталу як джерела фінансування
знижується. Діяльність фірми все в більшій мірі фінансується за рахунок
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одержаного прибутку і зовнішніх джерел – облігаційних запозичень і банківських
кредитів. Право власності на капітал в його майново-грошовому вираженні цілком
належить акціонерному товариству як юридичній особі. Акціонери, за винятком
випадків реорганізації і ліквідації товариства, не можуть вимагати від нього
повернення вкладених сум. Повернути вкладений капітал можливо тільки шляхом
продажу акцій, які їм належать, за ціною котирування цих акцій у даний момент на
ринку цінних паперів.
Акціонерне товариство підлягає публічній звітності, як правило, по
закінченню кварталу і року. Організаційно-правову форму акціонерного
товариства мають в основному крупні фірми.
Організаційна побудова товариств
Вищою ланкою управління товариством є збори пайщиків, акціонерів. Для
представництва інтересів пайщиків, акціонерів на протязі часу між черговими
зборами обираються президент (голова) товариства і ревізійна комісія, яка
періодично контролює ведення господарської діяльності менеджерами фірми. На
зборах також створюється колективний виконавчий орган управління – дирекція
товариства. Дирекцію очолює генеральний директор. Кожний з директорів, який
входить до дирекції, очолює відповідний напрямок діяльності: технічний директор,
комерційний директор, фінансовий директор та ін.
3.3.3. Організаційні форми діяльності фірм за рівнем монополізації
У залежності від рівня монополізації господарської діяльності виділяють
об’єднання підприємців: картель, синдикат, трест, холдинг, концерн, фінансовопромислова група, консорціум, асоціація.
Картель представляє собою об’єднання фірм, які укладають між собою
угоду з регулювання переважно збуту товарів на відповідній території. Учасники
картелю зберігають свою господарську і юридичну самостійність. Картель також є
юридичною особою. Спільна територія, на якій працює картель ділиться між його
учасниками на індивідуальні частини, перехід границь яких не допускається.
Внаслідок монопольної дії кожної фірми на своїй території виникають негативні
економічні прояви монополізму: встановлюються необґрунтовано високі ціни,
знижується якість і вибір товарів, падає рівень сервісного обслуговування та ін.
Картель заважає розвитку конкуренції на підконтрольній йому території.
Внаслідок всього цього держава негативно ставиться до використання
підприємцями такої організаційної форми і намагається обмежити або припинити
дії картелю. У теперішній час у формальній економічній діяльності картелі
практично відсутні, частіше їх можна зустріти у сфері кримінальної економічної
діяльності: торгівлі зброєю, наркотиками, людьми, контролі за азартними іграми та
ін
Синдикат є сучасною формою картелю. На відміну від картелю у синдикаті
дозволяється за дозволом його керівництва переходити встановлену границю і
збувати товар за встановленою квотою через збутову сіть учасника синдикату –
“хазяїна” цієї території. Як і картелі, сучасні синдикати працюють у сфері
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кримінальної господарської діяльності.
Трест – це єдине господарське об’єднання, в якому різні підприємства при
входженні в трест втрачають свою юридичну і господарську самостійність,
зливаються у єдиний виробничий комплекс і діють як господарські підрозділи.
Трест – юридична особа. Внаслідок високої централізації управління,
неадекватного і несвоєчасного реагування на небезпечні дії контрагентів трест, у
порівнянні з іншими структурами, має недостатню управлінську стійкість у
ринкових конкурентних умовах. Поряд з цим, практика господарської діяльності
показує, що при підтримці держави трест може бути ефективним у крупних
господарських проектах: при освоєнні нових територій, будівництві транспортних
магістралей, розвідці і видобутку корисних копалин та ін
Холдинг представляє собою об’єднання фірм, які зв’язані з головною фірмою
холдингу системою фінансового впливу, створеного на основі боргових
зобов’язань або володіння контрольним пакетом акцій. Фірми. Які входять у
холдинг, мають юридичну і господарську самостійність. Холдинг також є
юридичною особою. Очолює холдинг, як правило, фінансова компанія. Укладають
і ведуть господарські договори переважно фірми – учасники холдингу. Сам
холдинг виконує частіше представницькі функції. Відповідальність за виконання
обов’язків не централізована, як у тресті, а розподілена між учасниками - кожна з
фірм індивідуально відповідає за своїми боргами, що визначає високу
управлінську стійкість холдингу у ринкових конкурентних умовах.
Концерн – об’єднання юридично самостійних підприємств, які пов’язані з
головною фірмою системою фінансового впливу, патентно-ліцензійними угодами,
тісним виробничим співробітництвом. Сам концерн також є юридичною особою.
Очолює концерн, як правило, крупна виробнича компанія. Укладають і ведуть
господарські договори переважно фірми – учасники концерну. Сам концерн
виконує частіше представницькі функції. Відповідальність за виконання обов’язків
розподілена між учасниками - кожна з фірм індивідуально відповідає за своїми
боргами, що визначає високу управлінську стійкість концерну у ринкових
конкурентних умовах.
Фінансово-промислова група – велика, як правило. міжнародна господарська
структура. На основі фінансового впливу об’єднує юридично і господарські
самостійні підприємства. На чолі групи стоїть один або декілька крупних банків,
які розпоряджаються коштами підприємств групи і координують напрямки їх
діяльності. Банк є центром, який приймає найбільш важливі рішення господарської
діяльності підприємств групи. Відповідальність за виконання обов’язків
розподілена між учасниками - кожне з підприємств індивідуально відповідає за
своїми боргами, що визначає високу управлінську стійкість фінансовопромислової групи у ринкових конкурентних умовах.
Консорціум – тимчасове об’єднання, як правило, крупних міжнародних
компаній для виконання великих ефективних проектів: будівництва транспортних
магістралей, освоєння корисних копалень, проведення складних конструкторських
і технологічних розробок та ін. До участі у консорціумі підприємства
допускаються на основі перемоги у конкурсі і одержання відповідної квоти на
грошові вкладення у проект.
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Асоціація – це добровільне договірне об’єднання підприємств, які з’єднали
частини своїх матеріальних і фінансових ресурсів для рішення сумісних
виробничих задач. Асоціація створюється для постійної координації і фінансової,
управлінської підтримки господарської діяльності учасників без втручання у їх дії.
Учасники асоціації зберігають юридичну самостійність, мають право входити в
інші господарські об’єднання. Асоціація є юридичною особою.
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