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не зайвим буде ще раз акцентувати на тому, що невід’ємною скла-
довою антидикримінаційної політики будь-якої держави є політика 
кримінально-правова, що дозволяє стверджувати про обґрунтова-
ність криміналізації діянь, передбачених ст. 170 КК України;  

5) Конвенція Міжнародної організації праці щодо свободи 
асоціацій і захисту прав на організацію від 09.07.1948 № 87 допо-
внює систему міжнародно-правових гарантій вільної від будь-
якого незаконного впливу діяльності професійних спілок. Зокре-
ма у ст. 3 Конвенції встановлено, що державна влада утримується 
від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або пере-
шкодити його законному здійсненню (ст. 3). Крім того, відповід-
но до ст. 11 цієї Конвенції кожний член Міжнародної організації 
праці, для якого ця Конвенція набула чинності, зобов’язується 
вжити всіх потрібних і відповідних заходів, щоб гарантувати пра-
цівникам і роботодавцям вільне здійснення права на організацію. 
Україна, як член Міжнародної організації праці, має забезпечува-
ти всебічну реалізацію положень аналізованої Конвенції, в тому 
числі й в частині свободи асоціацій працівників. У зв’язку з цим, 
кримінально-правову заборону перешкоджання законній діяльно-
сті профспілок слід визнати обґрунтованою та такою, що випли-
ває з міжнародно-правових зобов’язань нашої держави. 
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МЕХАНІСТИЧНИЙ ТИП ОРГАНІЗАЦІЙНО-
УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР 

Механістичному типу організаційно-управлінських струк-
тур (його ще часто йменують називають ієрархічними, бюрокра-

тичними, формальними, традиційними, класичними), властива 

наявність жорсткого ієрархічного розподілу влади, формалізація 
правил та процедур, глибока спеціалізація, чіткий розподіл пов-

новажень централізоване прийняттям рішень. Вони функціону-
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ють як чітко налагоджений механізм. До таких структур управ-

ління належать лінійна, функціональна, лінійно-функціональна 

та лінійно-штабна структури управління [1]. 
В межах механістичного типу організаційно-управлінської 

структури прийнято виокремлювати такі основні її різновиди: 
1. Лінійна організаційна структура управління, яка є однією 

з найпростіших організаційних структур управління. Сутність 
даного різновиду організаційної структури досить вдало описав 

В. Я. Малиновський, який зазначає, що за лінійного управління 
кожен підрозділ очолює керівник, а окремі працівники підрозді-

лу безпосередньо підпорядковуються тільки цьому керівникові. 
У свою чергу, останній є підзвітним вищому керівникові. Підле-

глі виконують розпорядження лише свого безпосереднього на-
чальника. При цьому вищий керівник не має права віддавати 

розпорядження працівникам, минаючи їх безпосереднього нача-
льника (тобто, діє принцип єдиноначальності). Така схема під-

порядкування – основа лінійного управління [2, c. 272]. 
До переваг лінійної організаційної структури управління на-

лежать: 1) чіткість і простота взаємозв’язків, отримання підлег-

лими несуперечливих, узгоджених між собою завдань та розпо-
ряджень; 2) оперативність підготовки та впровадження управлін-

ських рішень; 3) повна відповідальність керівника за результати 
діяльності; 4) забезпечення єдності керівництва зверху донизу, 

тобто дотримання принципу єдності розпорядництва, відсут-
ність дублювання в роботі; 5) надійний контроль [1]. Окрім пе-

реваг лінійна організаційна система має й ряд недоліків, а саме: 
1) обмеження ініціативи виконавців та менеджерів нижчих рів-

нів управління; 2) значний обсяг інформації, що передається з 
одного рівня ієрархії управління на інший (перевантаженість 

інформацією); 3) ускладнені зв’язки між підрозділами; 4) кон-
центрація влади в управлінській верхівці; 5) слабо виражені 

зворотні зв’язки [1]. 

2. Функціональна організаційна структура, яка базується на 

розподілі управлінських функцій між структурними підрозділа-

ми (керівниками), з підпорядкуванням їм усіх нижчих за рангом 

підрозділів. Він передбачає підпорядкування одного працівника 

(підрозділу) кільком вищим керівникам, які здійснюють свої 

функції. Внутрішня структура підрозділів, як правило, будуєть-
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ся за лінійним принципом [2, c. 273]. За Г. В. Атаманчуком до-

мінування функціональної складової в організаційно-управ-

лінській структурі веде до формування державних органів, спе-

ціально пристосованих до ведення конкретних функцій управ-

ління. Це дозволяє під кожну з реалізованих функцій управління 

підібрати високопрофесійний апарат фахівців. У той же час дана 

підстава породжує дуже складну проблему міжфункціональної 

координації, яка обмежує переваги спеціалізованого ведення 

окремих функцій управління [3, c. 138]. Отже, основними пози-

тивними аспектами функціональної організаційної структури є 

те, що їй притаманні: висока компетентність спеціалістів, які 

відповідають за здійснення конкретних функцій, розширення 

можливостей лінійних керівників у питаннях стратегічного 

управління за допомогою передачі ряду функцій спеціалізова-

ним ланкам; створює можливість централізованого контролю 

стратегічних результатів; відповідність структури до стратегії; 

підвищує ефективність управління при вирішенні поточних за-

вдань; легко реагує на потреби практики, створюючи нові функ-

ціональні служби. Що ж стосується недоліків даного різновиду 

організаційної структури, то основними серед них є такі: надмі-

рна зацікавленість у реалізації цілей та завдань «своїх» підроз-

ділів; труднощі налагодження між функціональної координації; 

прояви тенденцій надмірної централізації; довготривалість про-

цедур прийняття рішень. 

3. Лінійно-функціональна модель побудови структури управ-

ління, яка спирається на розподіл повноважень та відповідаль-

ність за функціями управління і прийняття рішень по вертикалі 

[4]. В. Я. Малиновський, розглядаючи сутнісний зміст лінійно-

функціональної структури відмічає, що її наявність передбачає, 

що лінійному керівникові в опрацюванні конкретних питань і 

підготовці відповідних рішень, планів, програм допомагає спе-

ціальний апарат (штаб), який складається з функціональних під-

розділів (служб, відділів, управлінь), що, як правило, відповіда-

ють за конкретну функцію управління [1, c. 273]. 

Головними перевагами даного різновиду лінійно-функціо-

нальної організаційно-управлінської структури є: більш глибока 

підготовка рішень, що пов’язано зі спеціалізацією працівників; 



Актуальні проблеми сучасної науки в дослідж еннях  
молодих учених. Харків, 2017 

 170 

звільнення головного лінійного управлінця від глибокого аналі-

зу проблем; можливість залучення консультантів та експертів. 

Разом із тим вона містить і певні недоліки як то: відсутність 

тісних взаємозв’язків і взаємодії на горизонтальному рівні; не-

достатньо чітка відповідальність з причин розмежування функ-

цій підготовки рішення та його реалізації між різними виконав-

цями; надмірна тенденція до централізації взаємодії по вертикалі. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ  ЯК ПРЕДМЕТИ 
ПРАВОВІДНОСИН ТА ПРЕДМЕТИ ЗЛОЧИНІВ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Визначаючи основний безпосередній об’єкт злочину, пе-
редбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України, більшість 
авторів зазначає його як засади добросовісної конкуренції у 
сфері господарської діяльності [1, с. 571]. Право інтелектуальної 
власності розглядається лише як додатковий обов’язковий без-
посередній об’єкт. Водночас комерційне найменування, торго-
вельна марка та географічне зазначення є перш за все об’єктами 
права інтелектуальної власності, і саме ці чинники повинні ви-
значати місце зазначеного посягання в системі кримінально-


