
7

О.П. Гі ле та

O.P. Gileta

ОРГАНІЗАЦІЯ З НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Abstract. On the basis of the analysis of the definition of the notion “social organization”
and its main characteristics, the original typology of social organizations inclu-
ding those providing social services as a separate type is proposed. 

Пос та нов ка проб ле ми. Ор га ні за ція є пред ме том дос лід жен ня ба га тьох на ук. 
Се ред них – фі ло соф ські, по лі то ло гіч ні, еко но міч ні, юри дич ні на у ки, уп рав лін ська
на у ка. Кож ну з них ці кав лять різ ні ас пек ти ви ник нен ня, фун кці о ну ван ня та роз вит -
ку ор га ні за цій. Пред ме том вив чен ня со ці о ло гії, зок ре ма со ці о ло гії ор га ні за цій, 
є со ці ог ру по ва струк ту ра ор га ні за цій, ана ліз від но син, що скла ли ся в ко лек ти ві в
про це сі спіль ної ді яль нос ті, спря мо ва ної на до сяг нен ня пев них ці лей, а та кож міс це
ор га ні за цій в сус пільс тві та їх вза є мозв’язок. 

У будь� я кій на у ці од ним з ос нов них зав дань ана лі зу є ство рен ня ти по ло гії об’єк -
тів дос лід жен ня, тоб то ви яв лен ня груп об’єк тів з од на ко ви ми чи по діб ни ми влас ти -
вос тя ми. Ство рен ня та кої ти по ло гії спри яє впо ряд ку ван ню на ших знань про дос лід -
жу ва ний об’єкт, їх сис те ма ти ці. В со ці о ло гіч ній лі те ра ту рі мож на знай ти ба га то 
різ них ти по ло гій со ці аль них ор га ні за цій, але, на дум ку де я ких дос лід ни ків, адек ват -
на ти по ло гія ор га ні за цій до сі не ство ре на. 

Ана ліз дос лід жень, в яких за по чат ко ва но розв’язан ня об ра ної проб ле ми.
Ор га ні за ція дав но є пред ме том ува ги віт чиз ня них та за ру біж них дос лід ни ків. 
Виз на чен ня ор га ні за цій та їх оз нак зус трі ча є мо в пра цях М. Ве бе ра, Ф. Тей ло ра, 
Е. Ме йо, Дж. Мо ре но, Ч. Бар нар да, Р. Хол ла. Ор га ні за ції вив ча ли С.С. Фро лов,
А.Н. При го жин, А.І. Крав чен ко, Л.М. Хиж няк. Ти по ло гію ор га ні за цій зна хо ди мо у 
Т. Пар сон са, Г. Мін цбер га, Ч. Бар нар да, А. Ет ци о ні, А.І. При го жи на. Але в пуб лі ка ці -
ях цих ав то рів проб ле ма ти по ло гі за ції або не діс та ла дос тат ньої роз роб ки як та кої,
або зап ро по но ва ні ти по ло гії є до сить склад ни ми у ви ко рис тан ні, ко ли ста вить ся зав -
дан ня виз на чен ня міс ця кон крет ної ор га ні за ції в пев ній ти по ло гії. Це є важ ли вим з
ог ля ду на пот ре бу з’ясу ван ня міс ця кон крет ної со ці аль ної ор га ні за ції се ред їх за га лу
виз на чен ня на леж них їй фун кцій та сту пе ня ефек тив нос ті її фун кці о ну ван ня. 

Ме та дос лід жен ня. Ме тою на шо го до сід жен ня є ана ліз іс ну ю чих ти по ло гій со -
ці аль них ор га ні за цій, виз на чен ня кри те рі їв їх по бу до ви, спро ба ви роб лен ня влас ної
ти по ло гії із з’ясу ван ням мож ли вос тей її зас то су ван ня в со ці о ло гіч них дос лід жен нях.

Вик лад ос нов но го ма те рі а лу. Ве ли чез на кіль кість та різ но ма ніт ність ор га ні за -
цій у су час но му сус пільс тві зу мов лює пот ре бу їх кла си фі ка ції, сис те ма ти за ції і, як
ре зуль тат, – ви роб лен ня ти по ло гії. До ство рен ня влас ної ти по ло гії нас спо ну ка ло те,
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що в анг ло мов ній ли те ра ту рі з пи тань со ці аль ної ро бо ти (а точ ні ше – з ад мі ніс тру -
ван ня со ці аль ної ро бо ти) ми зус трі ча ли тер мін “hu man ser vi ce or ga ni za ti on” – ор га ні -
за ція з на дан ня пос луг, що виз на ча єть ся як ок ре мий тип ор га ні за ції, до яко го 
на ле жать, зок ре ма, ор га ні за ції з на дан ня со ці аль них пос луг і який не впи су єть ся в 
іс ну ю чі ти по ло гії. Цей тип ор га ні за ції має свої ха рак тер ні особ ли вос ті, про що бу де
ска за но ниж че.

Од нак перш ніж ми звер не мось до проб ле ми ти по ло гії, спро бу є мо з’ясу ва ти, що
ж та ке со ці аль на ор га ні за ція з точ ки зо ру со ці о ло гії та які її ос нов ні ха рак те рис ти ки.

У всіх на у ках, в об’єкт дос лід жен ня яких вхо дить ор га ні за ція, сам тер мін “ор га -
ні за ція” мо же вжи ва ти ся в трьох ос нов них зна чен нях: 

• як внут ріш ня впо ряд ко ва ність, уз год же ність вза є мо дії ок ре мих еле мен тів чи
час тин сис те ми у від по від нос ті зі струк ту рою ці ло го, фор ма ус та ле но го вза є мозв’яз -
ку еле мен тів сис те ми від по від но до за ко нів її іс ну ван ня, спів від но шен ня час тин яко -
гось ці ло го, йо го бу до ва (ор га ні за ція як стан); 

• як упо ряд ко ву ван ня, на ла год жу ван ня, при ве ден ня в сис те му, тоб то су куп ність
про це сів чи дій, що ве дуть до ут во рен ня чи вдос ко на лен ня вза є мо дій між час ти на ми
ці ло го (ор га ні за ція як про цес);

• як штуч не об’єд нан ня лю дей (ор га ні за ція як яви ще).
Пред ме том на шо го дос лід жен ня є со ці аль на ор га ні за ція, то му нас бу де ці ка ви ти

са ме тре тє зна чен ня, що вжи ва єть ся сто сов но люд ської спіль но ти.
Роз гля не мо, як виз на ча єть ся по нят тя “ор га ні за ція” в різ них на у ках, що зай ма -

ють ся її вив чен ням, і чим ці виз на чен ня від різ ня ють ся від виз на чен ня ор га ні за ції в
со ці о ло гії. 

На ве де мо де кіль ка виз на чень ор га ні за ції, ма ю чи на ува зі ор га ні за цію со ці аль ну. 
Най стис лі ше виз на чен ня ор га ні за ції зна хо ди мо у фі ло соф ській до від ко вій лі те -

ра ту рі. Тут ор га ні за ція виз на ча єть ся як об’єд нан ня, ус та но ва, со ці аль ний інс ти тут
[7]. До ре чі, в де я ких фі ло соф ських ен цик ло пе дич них ви дан нях вза га лі не зга ду єть -
ся по нят тя “ор га ні за ція” як яви ще. 

По лі то ло гіч на ен цик ло пе дія дає та ке виз на чен ня ор га ні за ції: “Дер жав на ус та но -
ва або гро мад ське об’єд нан ня лю дей, груп, ко лек ти вів, що ство рю ють ся для ре а лі за -
ції пос тав ле них ці лей, різ них пот реб, ін те ре сів” [5, с. 84]. Та кож вка зу єть ся, що 
ор га ні за ція є, як пра ви ло, офі цій но за ре єс тро ва ною, має від по від ні до ку мен ти та 
пра во юри дич ної осо би. 

Знач но пов ні ші виз на чен ня ор га ні за ції мож на зус трі ти в лі те ра ту рі з ме не-
д жмен ту. Тут по нят тя ор га ні за ції змі ню ва лось і роз ви ва лось від по від но до то го, як
роз ви ва ла ся те о рія уп рав лін ня. Вва жа єть ся, що ба зо ві ха рак те рис ти ки ор га ні за ції,
які зус трі ча ють ся і у всіх піз ні ших виз на чен нях, дав М. Ве бер. До цих оз нак мож на
від нес ти на яв ність пев них со ці аль них зв’яз ків усе ре ди ні ор га ні за цій, пев них пра вил,
що об ме жу ють дос туп усе ре ди ну ор га ні за ції, ста ту ту, що вті люється в жит тя зу сил -
ля ми кон крет них лю дей, іє рар хії вла ди і по ді лу пра ці. Крім то го, М. Ве бер від зна чав,
що ор га ні за ції ве дуть без пе рер вну ці льо ву спе ци фіч ну ді яль ність.   

Ч. Бар нард виз на чає ор га ні за цію як “сис те му сві до мо ско ор ди но ва них дій чи зу -
силь двох і біль ше осіб” [9, с. 62]. На пер ший план він ви во дить та кі ха рак те рис ти ки
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ор га ні за ції, як ба жан ня час ти ни чле нів бра ти участь у ді яль нос ті ор га ні за ції і на яв -
ність спіль ної для них ці лі. На від мі ну від М. Ве бе ра, Ч. Бар нард на го ло шує на важ -
ли вій ро лі ок ре мих осіб в ор га ні за ції.

Р. Голл до оз нак, зап ро по но ва них М. Ве бе ром, до дає іс ну ван ня на від нос но пос -
тій ній ос но ві і вка зує, що ре зуль та ти ді яль нос ті ор га ні за ції є важ ли ви ми для її 
чле нів, для са мої ор га ні за ції і для сус пільс тва в ці ло му.

Звер та ю чись до виз на чен ня ор га ні за ції в со ці о ло гії, на ве де мо перш за все та ке
виз на чен ня: “Ор га ні за ція – це об’єд нан ня лю дей, що спіль но ре а лі зу ють ін те ре си,
прог ра ми або ці лі на ос но ві пев них норм і пра вил” [6, с. 223]. Тут же да єть ся точ ні ше
виз на чен ня са ме по нят тя “ор га ні за ція со ці аль на” – “штуч не об’єд нан ня інс ти ту ці о -
наль но го ха рак те ру, що по сі дає пев не міс це в сус пільс тві і приз на че не для ви ко нан -
ня більш чи менш чіт ко ок рес ле ної фун кції” [6, с. 348]. 

На ве де мо де кіль ка ін ших виз на чень ор га ні за цій, які зус трі ча ють ся в со ці о ло гіч -
ній лі те ра ту рі:

“Фор маль но ор га ні зо ва на й до ціль но ді ю ча спіль но та” [2, с. 11]. 
“Ут во рен ня, що доз во ля ють сус пільс тву до би ва ти ся ці лей, яких не мо жуть до би -

ти ся ін ди ві ди, ді ю чи по о дин ці” [3, с. 3]. “Ско ор ди но ва не ут во рен ня, що скла да єть ся
при най мні з двох осіб, які пра цю ють за ра ди до сяг нен ня спіль ної ці лі або су куп нос ті
ці лей” [3, с. 3].

“Штуч но ство ре на со ці аль на гру па інс ти ту ці о наль но го ха рак те ру, що ви ко нує
пев ну сус піль ну фун кцію” [8, с. 19].

Ос кіль ки ор га ні за ції, що є пред ме том на шо го роз гля ду, – це штуч ні ут во рен ня,
ми вик лю ча є мо при род ні ор га ні за ції, які ви ник ли як “неп ла но ва ні, спон тан ні со ці -
аль ні спіль но ти, не ма ють жорс тко го зак ріп лен ня ін ди ві дів за пев ни ми ро ля ми і 
ос но ва ні на прин ци пі доб ро віль но го членс тва” [8, с. 12]. На то мість штуч ні ор га ні за -
ції яв ля ють со бою “сис те му зв’яз ків і со ці аль них ро лей, що ство рю єть ся за пев ним
пла ном, для до сяг нен ня пев ної ці лі і ха рак те ри зу єть ся жорс ткіс тю внут ріш ніх зв’яз -
ків, стій кіс тю від нос но зов ніш ніх впли вів, стро гим зак ріп лен ням ро льових фун кцій
за кож ним ста ту сом, що йо го має член ор га ні за ції” [8, с.13–14]. 

Се ред усіх оз нак ор га ні за ції важ ли во ви ді ли ти та кі, що від різ ня ють її від ін ших
ут во рень. С.С. Фро лов на зи ває дві ха рак тер ні особ ли вос ті, які від різ ня ють ор га ні за -
цію від ін ших ви дів со ці аль них груп. Це, по� пер ше, на яв ність вза є мо пов’яза них спе -
ци фіч них ці лей, а по� дру ге, – ви со кий рі вень фор ма лі за ції її внут ріш ньої струк ту ри.
По діб не виз на чен ня сис те мо ут во рю ю чих оз нак по да ють  І.М. Гав ри лен ко, 
В.І. Кузь мен ко та О.Л. Скі дін у нав чаль но му по сіб ни ку “Со ціо ло гія ор га ніза цій” [2].
Ав то ри від но сять до сис те мо ут во рю ю чих оз нак фор маль но� пра во ву рег ла мен та цію
від но син та до ціль ну (ці лес пря мо ва ну) ко лек тив ну ді яль ність. 

Мо же мо від зна чи ти, що виз на чен ня ор га ні за ції в со ці о ло гії та в те о рії уп рав лін -
ня ма ють до сить ба га то спіль но го. Са ме то му важ ли во роз ме жу ва ти пред мет ні по ля
со ці о ло гії та те о рії ме нед жмен ту. На ос но ві ана лі зу лі те ра ту ри мож на зро би ти вис -
но вок, що со ці о ло гія роз гля дає ор га ні за цію не ві док рем ле но, а як та ку, що іс нує в
пев но му со ці аль но му ото чен ні, є тіс но пов’яза ною з ним та ви ко нує пев ну со ці аль ну
фун кцію. Сто сов но внут ріш ньої струк ту ри ор га ні за ції мож на ска за ти, що до сфе ри
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за ці кав лень со ці о ло гії вхо дить ана ліз сус піль них від но син, які скла да ють ся між
людь ми в про це сі спіль ної пра ці, спря мо ва ної на до сяг нен ня пев них ці лей, а сам тру -
до вий про цес від по від ним чи ном рег ла мен ту єть ся та ко ор ди ну єть ся. Ме нед жер ські
ж кон цеп ції трак ту ють лю ди ну в ор га ні за ції ли ше як ре сурс, по ряд із тех ніч ни ми, 
фі нан со ви ми, ін фор ма цій ни ми та ін ши ми ре сур са ми, а не як осо бис тість.

Те о рії ме нед жмен ту та со ці о ло гіч ні те о рії по� різ но му трак ту ють по нят тя ефек тив -
нос ті ор га ні за ції. У ме нед жмен ті ос нов на ува га при ді ля єть ся до сяг нен ню виз на че них
ці лей. Со ці о ло гію, в пер шу чер гу, ці ка вить со ці аль на ефек тив ність ді яль нос ті ор га ні -
за ції, тоб то “її по зи тив ний чи не га тив ний вплив на сус піль не ото чен ня” [2, с. 12].
Роз гля да єть ся та кож вплив іс ну ю чо го по ряд ку на фун кці о ну ван ня ор га ні за ції. 

Ве ли чез на кіль кість та різ но ма ніт ність ор га ні за цій у су час но му сус пільс тві ство -
рює пот ре бу в їх кла си фі ка ції, сис те ма ти за ції і, як ре зуль тат, – ти по ло гії. Це дасть
нам мож ли вість упо ряд ку ва ти на ші уяв лен ня про ор га ні за ції. Од нак ве ли ке різ но ма -
ніт тя та різ ноп ла но вість ор га ні за цій ство рю ють знач ні труд но щі для ство рен ня
прос тої та зро зу мі лої ти по ло гії. Іс нує ба га то най різ но ма ніт ні ших ти по ло гій – за од -
ним чи кіль ко ма кри те рі я ми. Ор га ни за ції, ко то рі, на пер ший пог ляд, мож на від нес -
ти до од ні єї гру пи за од ним кри те рі єм, мо жут знач ною мі рою від різ ня ти ся за ін шим. 

До най ві до мі ших ти по ло гій со ці аль них ор га ні за цій мож на від нес ти ти по ло гії 
Т. Пар сон са, Г. Мін цбер га, Ч. Бар нар да та А. Ет ци о ні. Т. Пар сонс у рам ках сво єї те о -
рії струк тур но� фун кці о наль но го ана лі зу сус піль них явищ виз на чає ти пи ор га ні за цій
за фун кці я ми, які во ни ви ко ну ють в сус пільс тві. Йо го ти по ло гія вклю чає чо ти ри ти -
пи ор га ні за цій: ви роб ни чі, ре гу ля тив ні (по лі тич ні), со ці аль ні та ін тег ра тив ні. Ка над -
ський уче ний Г. Мін цберг ви ді лив в ор га ні за ції так зва ні цен три кон цен тра ції чле нів
ор га ні за ції, або цен три впли ву. Ор га ні за цій на кон фі гу ра ція в за леж нос ті від цьо го
на бу ває різ них форм, які від по ві да ють пев ним ти пам ор га ні за цій. Та ких ти пів п’ять:
(1) під при єм ниць кий тип, або прос та ор га ні за ція з пря мим кон тро лем; (2) ме ха ніс -
тич ний тип, або ме ха ніс тич на бю рок ра тія; (3) про фе сій ний тип, або про фе сій на 
бю рок ра тія; (4) ди вер си фі ка цій ний тип; (5) ін но ва цій ний тип, або ад хок ра тія [4]. 

Ч. Бар нард роз різ няє ти пи ор га ні за цій за мас шта бом (со ці є таль ні та ло каль ні) та
за ти пом уп рав лін ських струк тур (ска ляр ні та ла те раль ні/безс трук тур ні) [10]. 
А. Ет ци о ні роз по ді ляє всі ор га ні за ції за спів від но шен ням шля хів со ці аль но го ре гу -
лю ван ня, що зас то со ву ють ся до них, на три ти пи: (1) доб ро віль ні ор га ні за ції, чле ни
яких об’єд ну ють ся на доб ро віль них за са дах: по ли тич ні пар тії, цер кви, клу би, уні вер -
си те ти; (2) при му со ві ор га ні за ції, чле на ми ко то рих ста ють з при му су: по чат ко ва
шко ла, ар мія, пси хі ат рич ні лі кар ні, кон цен тра цій ні та бо ри; (3) ути лі тар ні ор га ні за -
ції, чле ни яких об’єд ну ють ся для до сяг нен ня за галь них та ін ди ві ду аль них ці лей: 
під при ємс тва, за во ди, фір ми [11].

Крім уже зга да них, мож на наз ва ти ти пи ор га ні за цій, виз на че ні за ор га ні за цій но�
фор маль ни ми кри те рі я ми. Во ни є прос ті ши ми і оче вид ні ши ми. Так, за фор мою 
влас нос ті мож на ви ді ли ти при ват ні, дер жав ні, гро мад ські, ко о пе ра тив ні та змі ша ні
ор га ні за ції; за від но шен ням до при бут ку – ко мер цій ні (при бут ко ві) та не ко мер цій ні
(неп ри бут ко ві) ор га ні за ції; за ці ля ми – еко но міч ні та сус піль но� по лі тич ні; за ме то -
да ми ді яль нос ті –  ле галь ні та не ле галь ні то що. 
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До сить обґ рун то ва ну і прос ту ти по ло гію зус трі ча є мо в нав чаль но му по сіб ни ку
“Со ці о ло гія ор га ні за цій” [2], де, ви хо дя чи з мір ку ван ня, що сус пільс тво при род ним
чи ном по ді ля єть ся на еко но міч ну, по лі тич ну і куль тур ну сфе ри, всі ор га ні за ції по ді -
ля ють ся на еко но міч ні (гос по дар ські), по лі тич ні та куль тур но� ос віт ні. Од нак, на 
на шу дум ку, ця ти по ло гія не охоп лює всіх мож ли вих ви дів ор га ні за цій. 

За ос но ву влас ної ти по ло гії ми взя ли зап ро по но ва ний Г.В. Оси по вим по діл на
тру до ві ор га ні за ції та гро мад ські ор га ні за ції. Г.В. Оси пов заз на чає, що “со ці аль на 
ор га ні за ція ви ни кає як об’єкт най час ті ше то ді, ко ли до сяг нен ня яки хось спіль них 
ці лей виз на єть ся мож ли вим ли ше че рез до сяг нен ня ін ди ві ду аль них ці лей, або то ді, 
ко ли до сяг нен ня ін ди ві ду аль них ці лей ви яв ля єть ся мож ли вим ли ше че рез ви су нен ня
та до сяг нен ня спіль них ці лей” [6, с. 348] і твер дить, що в пер шо му ви пад ку ство рю ють -
ся тру до ві ор га ні за ції, а в дру го му – ви ни ка ють так зва ні гро мад ські ор га ні за ції.

По год жу ю чись із кри те рі єм по ді лу, але не зов сім – із наз вою, за фік су є мо по діл
всіх ор га ні за цій на тру до ві та нет ру до ві. Оси пов ха рак те ри зує тру до ву ор га ні за цію
як та ку, що ство рю єть ся для спіль но го ви ко нан ня тру до вих – ви роб ни чих, уп рав лін -
ських, роз по діль чих, уч бо вих, лі ку валь них та ін ших фун кцій.

Ба га то виз на чень та ха рак те рис тик, які зус трі ча є мо в те о рії ор га ні за цій, особ ли -
во в те о рії ме нед жмен ту, – це виз на чен ня са ме тру до вих ор га ні за цій. Іс то рич но са ме
тру до ві ор га ні за ції ви ник ли пер ши ми. Ві до мо, що ще ран ні ци ві лі за ції за ли ши ли
піс ля се бе ма те рі аль ні пам’ят ки, ство рен ня яких бу ло б не мож ли вим без фор ма лі за -
ції ви со ко роз ви ну тих ор га ні за цій них струк тур. 

Як пев не під су мо ву ван ня оз нак тру до вої ор га ні за ції на ве де мо виз на чен ня ор -
га ні за ції (а, на на шу дум ку, – са ме тру до вої ор га ні за ції), зап ро по но ва не Р. Гол лом: 
“Ор га ні за ція – це ко лек тив з від нос но іден ти фі ко ва ни ми ме жа ми, нор ма тив ним 
по ряд ком (ста ту том), ран жи ру ван ням вла ди (іє рар хі єю), сис те ма ми ко му ні ка цій і
ко ор ди на ції членс тва (про це ду ри), цей ко лек тив іс нує на від нос но пос тій ній ос но -
ві в нав ко лиш ньо му се ре до ви щі і зай ма єть ся ді яль ніс тю, яка заз ви чай пов’яза на з
на бо ром ці лей; ді яль ність має ре зуль та ти для чле нів ор га ні за ції, для са мої ор га ні -
за ції і для сус пільс тва” [9, с. 65].  До цьо го мож на до да ти, уточ ню ю чи те, що вже 
бу ло ска за но, що ор га ні за ція має пев ну со ці ог ру по ву струк ту ру, тоб то ке рів ний
склад і ви ко нав ців. Крім то го, ор га ні за ція має пев ну ма те рі аль но� тех ніч ну ба зу, 
фі нан со ву, до ку мен таль ну сис те му то що. Важ ли ви ми пи тан ня ми, які має ви рі ши -
ти ор га ні за ція для до сяг нен ня пос тав ле них ці лей, є ефек тив ність ро бо ти та уп рав -
лін ня, сис те ма мо ти ва ції пра ці і сти му лю ван ня пер со на лу, роз по діл фун кцій, за ла -
год жу ван ня конфліктів.

Крім фор маль них со ці аль них зв’яз ків, норм та ста ту сів, в ор га ні за ції скла да ють -
ся не фор маль ні мі жо со бис тіс ні від но си ни як ре зуль тат до сить три ва ло го спіл ку ван -
ня в про це сі спіль ної ро бо ти і не об хід нос ті ко ор ди ну ван ня зу силь. 

Г.В. Оси пов виз на чає два ти пи тру до вих ор га ні за цій: під при ємс тва (зай ня ті у 
ви роб ниц тві та роз по ді лі ма те рі аль них цін нос тей та пос луг) і ус та но ви (зай ня ті у
сфе рі ро зу мо вої пра ці). Від по від но, до пер шої гру пи він від но сить ор га ні за ції ви роб -
ни чі, тор го ві, сфе ри обс лу го ву ван ня; до дру гої – ос віт ні, лі ку валь ні, куль тур ні, 
уп рав лін ські, на у ко ві та про ек тні. 
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На то мість ми про по ну є мо по діл тру до вих ор га ні за цій на три гру пи, а кри те рі єм
по ді лу оби ра є мо вид про дук ту, ство рен ня яко го є ціл лю, за ра ди якої бу ла ство ре на
ор га ні за ція.

1. Під при ємс тва. Про дукт ма те рі аль ний, то ва ри.
2. Зак ла ди. Про дукт не ма те рі аль ний, пос лу ги.
3. Ус та но ви. Про дукт не ма те рі аль ний, але особ ли вий – за ко ни, пос та но ви, на ка -

зи, інс трук ції то що.
До пер шої гру пи від но сять ся ор га ні за ції, що зай ня ті у сфе рі ма те рі аль но го ви -

роб ниц тва. Цей тип ор га ні за цій най кра ще дос лід же ний, ос кіль ки са ме на ос но ві дос -
лід жен ня під при ємств фор му ва ли ся те о рії ор га ні за цій М. Ве бе ра, Ф. Тей ло ра, 
Е. Ме йо, Дж. Мо ре но та ін. Усі ви щез га да ні оз на ки ор га ні за цій сто су ють ся пов ною
мі рою під при ємств. 

Дру га гру па – зак ла ди – теж на ле жать до тру до вих ор га ні за цій і ма ють ті ж 
влас ти вос ті, що й під при ємс тва. Ха рак те рис ти ку зак ла дів або ор га ні за цій, про дук -
том яких є пос лу ги, по дає Й. Гей сен фельд [12]. Зак ла ди тут ха рак те ри зу ють ся як
штуч но ство ре ні со ці аль ні ут во рен ня, кот рі ма ють пев ні ці лі і от ри му ють ре сур си з
ото чен ня для ство рен ня пев но го про дук ту, що за без пе чує жит тєз дат ність ор га ні за -
ції. Во ни ство рю ють про дукт для ін ших со ці аль них ут во рень (груп) і в об мін на цей
про дукт от ри му ють не об хід ні ре сур си. Так са мо, як, нап рик лад, фаб ри ка ви роб ляє
про дукт, що приз на че ний для спо жи ван ня ок ре ми ми ін ди ві да ми чи гру па ми, зак лад
роз роб ляє прог ра ми і пос лу ги, що теж приз на чен ні для спо жи ван ня ок ре ми ми ін ди -
ві да ми чи гру па ми або на віть усім сус пільс твом.  

Од нак во ни ма ють і пев ні особ ли вос ті, що ха рак те ри зу ють їх як особ ли ву гру пу,
від мін ну від під при ємств. До ці єї гру пи на ле жать, за виз на чен ням, “низ ка ор га ні за -
цій, ос нов ною фун кці єю яких є за хист, під трим ка чи під ви щен ня осо бис то го доб ро -
бу ту ін ди ві дів шля хом ви яв лен ня, фор му ван ня або змі ни їх ніх осо бис тих ха рак те -
рис тик” [12, с.1]. Виз на чаль ни ми оз на ка ми ці єї гру пи є та кі:

(1) во ни пра цю ють без по се ред ньо з людь ми, тоб то, у пев но му сен сі, лю ди є 
“си ро ви ною”;

(2) їх ні пов но ва жен ня сто сов но за хис ту і спри ян ня доб ро бу ту лю дей є юри дич -
но зак ріп ле ни ми.

Крім цих двох виз на чаль них ха рак те рис тик, мож на наз ва ти й ін ші:
• той факт, що ро бо та ве деть ся без по се ред ньо з людь ми, нак ла дає пев ні мо раль -

ні зо бов’язан ня, ад же будь� я ка ді яль ність сто сов но клі єн та мо же ма ти сер йоз ні 
мо раль ні нас лід ки;

• ці лі ор га ні за цій з на дан ня пос луг є, як пра ви ло, не чіт кі та проб ле ма тич ні – змі -
ню ва ти лю дей, впли ва ти на їх доб ро бут знач но важ че, ніж змі ню ва ти  не жи ві об’єк ти;

• ці ор га ні за ції фун кці о ну ють у ду же нес по кій но му і нес тій ко му ото чен ні – в 
то му сен сі, що в їх ньо му ото чен ні заз ви чай є ряд груп, які ма ють ті чи ін ші ін те ре си
у фун кці о ну ван ні ор га ні за цій (так зва ні стей кгол де ри) і які на ма га ють ся ви ко рис та -
ти їх для до сяг нен ня влас них ці лей;

• зак ла ди в сво їй ді яль нос ті зму ше ні ви ко рис то ву ва ти тех но ло гії, які не да ють
точ ної ін фор ма ції сто сов но то го, як до сяг ну ти ба жа них ре зуль та тів, то му що (1) 
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лю ди є ду же склад ни ми сис те ма ми і вод но час ду же різ ни ми; (2) не має пов но го і точ -
но го знан ня то го, як во ни фун кці о ну ють і як їх мож на змі ни ти; (3) ба га то оз нак, які
зак ла ди приз на че ні змі ни ти, важ ко, а ін ко ли і не мож ли во ви ок ре ми ти і ви мі ря ти; 

• кри тич ним фак то ром ус пі ху ор га ні за ції в до сяг нен ні пос тав ле них ці лей є при -
ро да та якість сто сун ків “пер со нал – клі єнт” [12, с. 9–10].

Які ж ор га ні за ції мож на від нес ти до ці єї гру пи?
У пер шу чер гу, по нят тя  “пос лу ги” асо ці ю єть ся з по бу то вою сфе рою; от же, пе ре -

дов сім, це зак ла ди сфе ри по бу ту: пе ру кар ні, хім чис тки, ате льє то що. До ці єї ж гру пи
на ле жать зак ла ди, що на да ють пос лу ги, пов’яза ні з ут ри ман ням жит ла, пос лу ги 
во до� і га зо пос та чан ня, елек тро пос та чан ня та зв’яз ку. Тро хи менш звич но го во ри ти
про по лік лі ні ки, шко ли, те ат ри, ма га зи ни, ди тя чі сад ки як про зак ла ди, що на да ють
від по від но ме дич ні, ос віт ні, куль тур ні, тор го ві пос лу ги і пос лу ги з дог ля ду та пік лу -
ван ня. Тран спор тні під при ємс тва, як ми їх на зи ва є мо, згід но з ці єю кла си фі ка ці єю
тре ба бу ло б на зи ва ти зак ла да ми, ад же во ни на да ють тран спор тні пос лу ги. І вже зов -
сім нез вич ним мо же виг ля да ти при сут ність у цій гру пі та ких ор га ні за цій, як ар мія,
в’яз ни ця, мі лі ція, які ми теж від но си мо до ці єї ка те го рії. 

Щоб зро зу мі ти, яким чи ном ці ор га ні за ції мож на асо ці ю ва ти з на дан ням пос луг,
пот ріб но роз ши ри ти сприй нят тя по нят тя “пос лу га”, яке  в най більш за галь но му пла -
ні мож на виз на чи ти як “дію, вчи нок, що дає ко ристь, до по мо гу ін шо му” [1, с. 1080],
з рів ня ін ди ві да на рі вень сус пільс тва в ці ло му. Та ким чи ном, ар мія на дає сус пільс -
тву пос лу гу, яка по ля гає в йо го за хис ті від зов ніш ніх во ро гів, а та кож за лу ча єть ся до
до по мо ги у ви пад ках при род них чи тех но ген них ка тас троф.  В’яз ни ця, з од но го 
бо ку, за бе пе чує біль шу без пе ку сус пільс тву,  ізо лю ю чи від ньо го ін ди ві дів, що ско ї ли
зло чин, від по від но до рі шен ня су ду, а з ін шо го бо ку, на дає пос лу ги із за до во лен ня
най важ ли ві ших ма те рі аль них та ду хов них пот реб ув’яз не них, так са мо як ін тер нат
за без пе чує (чи, при най мні, по ви нен за без пе чу ва ти) за до во лен ня най важ ли ві ших
ма те рі аль них та ду хов них пот реб ді тей, поз бав ле них бать ків сько го пік лу ван ня.
Приз на чен ня мі лі ції – за хи ща ти без пе ку і доб ро бут гро ма дян, що теж мож на ква лі -
фі ку ва ти як пос лу гу, то му що ро бо та ор га нів мі лі ції спря мо ва на на до по мо гу як 
ок ре мим гро ма дя нам, так і сус пільс тву в ці ло му.

Як що ана лі зу ва ти ді яль ність ор га ні за цій ці єї гру пи від по від но до вка за них виз -
на чень і тих оз нак, які бу ли на ве де ні ви ще, то, перш за все, вар то заз на чи ти, що не у
всіх ор га ні за ці ях ці єї гру пи прос те жу єть ся  ви яв лен ня, фор му ван ня або змі на осо -
бис тих ха рак те рис тик клі єн тів. Та кож не зав жди якість сто сун ків “пер со нал – клі -
єнт” ві діг рає та ке важ ли ве зна чен ня. Од нак у ці ло му, на на шу дум ку, нез ва жа ю чи на
всю різ но ма ніт ність, в ор га ні за цій, які ми вклю чи ли в цю гру пу, є знач но біль ше
спіль но го, ніж у будь� я кої з цих ор га ні за цій з ти ми ор га ні за ці я ми, які ми від нес ли до
ка те го рії під при ємств.

Тре тя гру па тру до вих ор га ні за цій, які ми наз ва ли ус та но ва ми, особ ли во ви різ ня -
єть ся сво їм про дук том, який, з од но го бо ку, важ ко наз ва ти про дук том, – за ко на ми,
пос та но ва ми, роз по ряд жен ня ми, а з ін шо го бо ку – са ме ці за ко ни, пос та но ви, роз по -
ряд жен ня є про дук том ді яль нос ті пар ла мен ту, мі ніс терств, дер жав ної та міс це вої 
ад мі ніс тра ції. Са ме ці ор га ні за ції ми від но си мо до тре тьої гру пи.  У по сіб ни ку 
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“Со ці о ло гія ор га ні за цій” [2] со ці аль ні струк ту ри, які ми наз ва ли ус та но ва ми, вза га -
лі не ква лі фі ку ють ся як ор га ні за ції на тій під ста ві, що у них від сут ня са мос тій но 
виз на че на ме та, а на яв ність та кої ме ти на зи ва єть ся сис те мо ут во рю ю чою оз на кою
ор га ні за ції. По год жу ю чись з тим, що на яв ність ці лі є сис те мо ут во рю ю чою оз на кою
ор га ні за ції, ми не по год жу є мо ся з тим, що цю ціль по вин на виз на ча ти са ма ор га ні за -
ція. На на шу дум ку, ос кіль ки ор га ні за ція ви ко нує пев ну сус піль ну фун кцію, во на
ство рю єть ся сус пільс твом то ді, ко ли до сяг нен ня сус піль но зна чи мої ме ти мож ли ве
ли ше че рез об’єд нан ня ін ди ві ду аль них зу силь.  

Яка ж ме та ді яль нос ті ус та нов? Та кою ме тою мож на вва жа ти роз роб ку по лі ти ки
чи за галь ної стра те гії, виз на чен ня нап ря му роз вит ку. Це мо же від бу ва ти ся в будь�
я кій сфе рі: за ко но дав чій, ви роб ни чій, фі нан со вій, на у ко вій то що. Са ме від по від но до
ці єї ме ти бу ду єть ся весь внут ріш ній і зов ніш ній план дій цих ор га ні за цій. Особ ли -
віс тю цих ор га ні за цій, крім ме ти і особ ли во го про дук ту, є їх мо ног ру по ва струк ту ра,
чим во ни від різ ня ють ся від біль шос ті ор га ні за цій.

По вер не мо ся до нет ру до вих ор га ні за цій. Тут ми ви ді ля є мо од ну гру пу – об’єд -
нан ня. Для цьо го ти пу ор га ні за цій, як уже зга ду ва лось, ха рак тер но те, що до сяг нен -
ня ін ди ві ду аль них ці лей ви яв ля єть ся мож ли вим ли ше че рез ви су нен ня та до сяг нен -
ня спіль них ці лей. Ці ці лі важ ли ві, в пер шу чер гу, для учас ни ків са мих ор га ні за цій,
хо ча мо жуть ма ти біль ше чи мен ше зна чен ня для сус пільс тва в ці ло му. Са ме тут ми
ма є мо як виз на чаль ну оз на ку са мос тій но виз на че ну ціль чи ме ту. Сю ди від но си мо
по лі тич ні пар тії, гро мад ські об’єд нан ня, різ но ма ніт ні спор тив ні, куль тур ні, про фе -
сій ні та ін ші по діб ні об’єд нан ня.

Та ким чи ном, зап ро по но ва на на ми кла си фі ка ція виз на чає чо ти ри ти пи ор га ні за -
цій: під при ємс тва, зак ла ди, ус та но ви та об’єд нан ня. Три з них – під при ємс тва, зак ла -
ди та ус та но ви – є тру до ви ми ор га ні за ці я ми, що роз різ ня ють ся за ви дом про дук ту,
який ство рю єть ся ор га ні за ці єю; чет вер тий – об’єд нан ня – скла да ють нет ру до ві ор га -
ні за ції. Хо ті ло ся б заз на чи ти, що наз ви мож на вва жа ти не зов сім від по від ни ми, 
од нак ми ви ко рис та ли са ме ті наз ви, які біль ш�менш ви ко рис то ву ють ся як си но ні ми
сло ва “ор га ні за ція” і вжи ва ють ся для поз на чен ня хо ча б де я ких ор га ні за цій, що вхо -
дять у від по від ну гру пу.

Вис нов ки з цьо го дос лід жен ня і пер спек ти ви по даль ших роз ві док у вка за но -
му нап рямі. Со ці о ло гіч ний ана ліз по нят тя “со ці аль на ор га ні за ція” та її ос нов них 
оз нак дав мож ли вість ство ри ти та ку ти по ло гію ор га ні за цій, в якій мож на ло гіч но
вмо ти во ва но роз міс ти ти ор га ні за цію з на дан ня пос луг, яка стає од ні єю з по міт них
скла до вих пос тін дус трі аль но го сус пільс тва. Ми вва жа є мо, що ор га ні за ції з на дан ня
пос луг ма ють ба га то від мін но го від тих ор га ні за цій, які ми наз ва ли під при ємс тва ми.
Цей тип ор га ні за цій до сить дав но і ус піш но ви ча єть ся за ру біж ни ми дос лід ни ка ми.
По даль ші дос лід жен ня бу дуть від бу ва ти ся в нап ря мі вив чен ня фун кцій, які ви ко нує
цей тип ор га ни за ції, а та кож виз на чен ня со ці аль ної ефек тив нос ті ді яль нос ті різ них
ти пів тру до вих ор га ні за цій у пос тко му ніс тич них сус пільс твах.
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