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створений на основі цінностей, традицій та звичаїв, а в основі 
відносин – конвенції. Усі люди на підприємстві – носії значень, 
трактувань, міфів та ін. Колеги в процесі спілкування трактують 
висловлене або зроблене іншими колегами по-своєму, роблячи з 
цього певні висновки і відповідно діючи. 

На підприємстві існують певні правила, але діють вони в кожній 
конкретній ситуації в результаті інтерпретацій значень у контекстах 
ухвалюваних рішень. Реальна діяльність членів підприємства – це 
результат їх практичних дій, які інтерпретують правила, стимули, 
дії інших людей (в тому числі і керівництва) і визнають їх чи ні. 

На підприємстві, таким чином, створюється конвенціональне 
поле, де одні члени підприємства чекають від інших дій відповідно до 
домовленостей і інтерпретацій, зумовлених цими домовленостями і 
ролями. 

 
19.9. КОНФЛІКТНО-ІГРОВА МОДЕЛЬ 

 
Конфліктно-ігрова модель підприємства може бути розглянута 

як різновид конвенціонального, але з низкою відмінностей, внесених 
постмодернізмом. Підприємство представляється як механізм спіл-
кування, що регулює взаємодію між членами і підгрупами 
підприємство та обмін діяльностями на основі зіткнення різноманітних 
інтересів у процесі «організаційної гри». На підприємстві, побудованому 
на основі даної моделі, утворюється інтерактивне поле, що 
характеризується високою невизначеністю, невпевненістю, а також 
великою свободою учасників взаємодії. В основі конфліктно-ігрових 
відносин – боротьба за владу, доступ до інформації і, водночас, 
співробітництво і компроміси, зумовлені певними обмеженнями – 
сценаріями, якщо продовжувати ігрові аналогії. 

Члени підприємства – це гравці (за термінологією М. Крозьє – 
«актори»), що діють за завданнями, але правила можуть змінюватись. 
У процесі організаційної гри формується «репертуар» учасників, 
окремих груп і всього підприємства. Гравці (члени підприємства) 
створюють коаліції, конфліктують, домовляються. Керівник такої 
організації нагадує режисера і, частково, сценариста. Результат гри – 
баланс впливів акторів, груп, коаліцій, виражений у фрагментарній 
структурі підприємства і особливостях його взаємодії із зовнішнім 
середовищем. 

 
19.10. ПОЛІТИЧНА МОДЕЛЬ 

 
Політична модель підприємства представляється як своєрідна 

міні-держава з у всіма її атрибутами. На такому підприємстві чітко 
дотримується принцип розділення влади, існує своя система «заборон і 
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3. Комплексна оптимізація транспорту, постачання, збуту, 
складування і складської обробки відбувається на основі принципу: 

а) логістичного планування; 
б) логістичного управління; 
в) логістичної організації; 
г) всі відповіді вірні. 
 
4. Система OPT об’єднує ідеї, закладені в основу: 
а) «штовхаючих» систем; 
б) «коливаючих» систем; 
в) «тягнучих» систем; 
г) «ковзаючих» систем. 
 
5. «Тягнучі» системи характерні для високоавтоматизованого: 
а) безперервного виробництва; 
б) непотокового виробництва; 
в) одиничного виробництва; 
г) всі відповіді вірні. 
 
6. При виборі нових постачальників враховується: 
а) виробнича потужність підприємства-постачальника, якість, ціна 

ресурсів та обладнання; 
б) репутація постачальника, його географічне положення, опе-

ративність поставок; 
в) можливість надання кредиту; 
г) усі відповіді вірні. 
 
7. Завдання матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства 

полягає в тому, щоб: 
а) за допомогою ринків збуту й прямих постачальників забезпечити 

підприємство всім необхідним для виробництва продукції, виконання 
робіт і надання послуг; 

б) за допомогою посередників знайти ринки збуту для постачання 
туди готової продукції підприємства; 

в) знайти джерела для фінансування інновацій у матеріально-
технічній сфері; 

г) немає вірної відповіді. 
 
8. Для визначення потреби в сировині й матеріалах застосовуються 

такі методи: 
а) метод попередніх витрат; за фактичною собівартістю; 
б) на основі виробничої програми; за фактичними витратами; за 

об’єктивною оцінкою; 
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кінцевої – виробничий графік закупівель, постачань і завантаження 
ресурсів із точністю до тижнів і днів, рідше – годин і хвилин. 
Система планування MRP-2 являє собою процес «перетворення» 
бізнес-плану у виробничий графік, що складається з описаних нижче 
основних етапів. 

До тягнучих внутрішньовиробничих логістичних систем відносять 
систему «Канбан» (у перекладі з японського – «картка»), розроблену і 
вперше у світі реалізовану фірмою TOYOTA MOTOR COMPANY 
(Японія) в кінці 60-х – на початку 70-х років. 

Система «Канбан» не потребує тотальної комп’ютеризації 
виробництва, хоча вона діє лише за умови високої дисципліни постачань 
вузького кола партнерів, а також високої відповідальності персоналу, 
тому що централізоване регулювання логістичного процесу обмежено. 

Після створення логістичної стратегії та визначення принципів 
організації виробництва створюється (або змінюється на основі 
логістичного підходу існуюча) система управління. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 7 

«МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Що належить до матеріально-технічного забезпечення під-
приємства? 

2. Які завдання виконує матеріально-технічне забезпечення? 
3. Що являє собою виробнича логістика? 
4. Поясніть функціональні завдання виробничої логістики. 
5. Які переваги і недоліки двох основних моделей організації 

управління матеріальними потоками в логістичних системах? 
 

Тести 7 
1. Коло постачальників підприємства здебільшого є стабільним, 

особливо при: 
а) масовому виробництві; 
б) серійному виробництві; 
в) одиничному виробництві; 
г) одиничному і серійному виробництвах. 
 
2. Для визначення потреби в сировині й матеріалах застосовуються 

методи: 
а) на основі собівартості; 
б) за оцінкою прибутку; 
в) за фактичними витратами; 
г) на основі виробничої програми. 
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противаг», баланс впливів та ін. Система управління досить жорстко 
централізована, влада делегується тільки зверху вниз. Метою існування 
підприємства є деякий «вищий інтерес», який добре розуміється та 
формулюється керівництвом, хоча не завжди зрозумілий рядовим 
співробітникам. Крім того, в політичних моделях широко 
використовуються, так звані політичні методи управління – вибори, 
договори, створення груп і «партій» тощо. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 19 

«ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Ваш опонент стверджує, що менеджеру-практику не треба 

забивати голову теорією організації. Спробуйте довести навпаки. 
2. Чим організація відрізняється від таких соціальних угрупувань 

як сім’я, етнос, натовп? 
3. Назвіть основні «точки дотику» теорії організації та соціології, 

психології, загального менеджменту. 
4. Поясніть, яким чином різні дисципліни розглядають загальні 

управлінські категорії і поняття (за таблицею 1)? 
5. Які ідеї Адама Сміта, Карла Маркса, Еміля Дюркгейма можна 

назвати засновницькими для формування організаційної науки? 
6. Чому Макса Вебера часто називають батьком сучасної теорії 

організації? 
7. Який внесок зробив О. Богданов у формування та розвиток 

організаційної теорії? 
8. Визначте основні лінії звязку між управлінськими концепціями 

Ф. Тейлора, А. Файоля і Ч. Барнарда та організаційною теорією. 
9. У чому сутність «перевороту», який здійснила «школа людських 

відносин» в організаційно-управлінській науці і практиці? 
10. Надайте характеристику та наведіть приклади ефективної 

та неефективної реалізації властивостей системи (відносно до якої-
небудь організації). 

11. Чи існують організації – закриті системи? Обґрунтуйте 
відповідь. 

 
Тести 19 

1. Вивчення теорії організації неможливе без знання: 
а) політології; б) культурології; 
в) мікроекономіки; г) правознавства. 
 
2. Теорія організації в більшій мірі розглядає такі аспекти: 
а) психолого-соціальні; б) технологічні; 
в) структурні; г) технічні. 
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