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соціологів Г. Олдріча (Howard Aldrich), Дж. Пфеффер (Jeffrey Pfeffer), 
Дж. Фрімена (John Freeman) і М. Ханна (Michael Hannan). Головним 
джерелом виникнення цієї теорії послужила класична праця 
американського соціоеколога А. Хоулі (Amos Hawley) «Екологія 
людини» Hawley A. Human Ecology. N.Y.: Ronald Press, 1950. Хоча 
деякі автори протиставляють його системного підходу, але він, швидше, 
доповнює його, дозволяючи по-іншому поглянути на функціонування 
організаційної системи в мінливих умовах зовнішнього середовища. 
Тут же коротко, в декількох положеннях, охарактеризуємо суть 
екологічного підходу в теорії організації. У центрі уваги організаційної 
теорії знаходяться не окремі особи та підприємства, а близькі за 
профілем (виробляючих продуктів або послуг) групи підприємств – 
популяції, як підсистеми організаційної екосистеми. Популяції живуть 
і взаємодіють майже за законами живого світу, в процесі розвитку-
еволюції групуються в екологічних нішах, кожна ніша характеризується 
«своїми» ресурсами, споживачами, партнерами, конкурентами, 
регуляторами. 

Зовнішнє середовище є сферою, де підприємства співпрацюють і 
конкурують за обмежені ресурси, і воно відіграє по відношенню до 
підприємства детермінуючу (зумовлює і обмежує) роль. Підприємства 
та їх оточення, таким чином, становлять єдину екосистему. 

Основний принцип взаємовідносин підприємства із зовнішнім 
середовищем – ізоморфізм. Принцип ізоморфізму свідчить, що 
обов’язкова умова виживання та ефективного розвитку підприємства – 
вироблення організаційних форм і структур, ізоморфні (подібних, 
адекватних) тієї екологічної ніші, в якій вона знаходиться. Відповідно, 
різноманітність організаційних форм зумовлена різноманітністю 
організаційних середовищ – екологічних ніш. При цьому підприємство, 
щоб забезпечити ізоморфність, повинно не тільки адекватно 
пристосовуватися до оточення, а й активно впливати на нього. 
Підприємства, що ведуть себе реактивно, не адаптуючись до мінливих 
умов, припинять своє існування, а підприємства, що ведуть себе 
проактивно, і у яких добре розвинені адаптаційні процеси і структури, 
виживуть. Іншими словами, конкуренція зумовлена не стільки 
властивостями самої організації, скільки властивостями зовнішнього 
середовища. 

Менеджери можуть впливати на здатність організації до виживання 
лише незначною мірою (в короткостроковій і середньостроковій 
перспективі). З іншого боку, менеджери можуть і повинні докладати 
зусиль для забезпечення адаптації шляхом ізоморфної діяльності по 
зміні стратегій, структур і дій організації. 
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– єдність фінансових планів полягає в єдності фінансової політики, 
єдиному підході до розподілу валового національного доходу, єдиній 
методології розрахунку фінансових показників та ін.; 

– безперервність, яка означає взаємозв’язок перспективних, 
поточних і оперативних фінансових планів; 

– стабільність, тобто незмінність показників фінансових планів. 
Фінансові плани (баланси доходів і видатків, кошториси, бізнес-

плани, платіжні календарі) складаються окремими підприємствами; 
на рівні міністерств, відомств, державних комітетів, державних 
цільових фондів; у розрізі окремих територій (місцеві бюджети), а 
також на рівні країни в цілому (Державний бюджет України, 
зведений бюджет, зведений баланс фінансових ресурсів). 

За тривалістю дії розрізняють: 
1) перспективні фінансові плани (на період понад 1 рік); 
2) поточні (на 1 рік); 
3) оперативні (на квартал, місяць). 

 
8.2. ЕТАПИ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ 

 
Процес планування складається із взаємозалежних етапів, здій-

нюється спільно керівництвом підприємства і співробітниками 
маркетингових служб. 

Етапи планування: 
1) аналіз стратегічних проблем; 
2) прогноз майбутніх результатів діяльності; 
3) визначення завдань; 
4) вибір оптимального варіанта розвитку; 
5) виконання складених планів; 
6) розробка планів, що забезпечують удосконалення методів і 

процедур; 
7) мобілізація людських і фінансових ресурсів фірми. 
Планування завжди орієнтується на дані попередніх років з метою 

визначення розвитку підприємства в перспективі. Тому надійність 
планування залежить від точності фактичних показників минулих 
років. 

Сучасний темп зміни і розширення знань є настільки великим, 
що стратегічне планування являється єдиним засобом формального 
прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує 
вищому керівництву засіб створення плану на тривалий термін. 
Стратегічне планування дає також основу для ухвалення рішення. 
Знання того, чого організація хоче досягти, допомагає уточнити 
найбільш доцільні шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню 
ризику при ухваленні рішення. Приймаючи обґрунтовані і систе-
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матизовані планові рішення, керівництво знижує ризик прийняття 
неправильного рішення через помилкову або недостовірну інформацію 
про можливості підприємства або про зовнішню ситуацію. Планування, 
оскільки воно слугує для формулювання встановлених цілей, допомагає 
створити єдність загальної цілі всередині організації. 

Метод планування – це сукупність прийомів і способів вивчення 
економічних процесів і розробки планових завдань стратегії під-
приємства. Планування діяльності підприємства здійснюється за 
допомогою низки методів (табл. 9). 

 
Таблиця 9 

Класифікація методів планування 
Класифікаційні ознаки Методи планування 

Вихідна позиція для розробки 
плану 

 ресурсний (за можливостями) 
 цільовий (за потребами) 

Принципи визначення планових 
показників 

 екстраполяційні 
 інтерполяційні 

Спосіб розрахунку планових 
показників 

 спробно-статистичний (пересічних показників) 
 чинниковий 
 нормативний 

Узгодженість ресурсів і потреб   балансовий 
 матричний 

Варіантність розроблювальних 
планів 

 одноваріантний (інтуїтивний) 
 поліваріантний 
 економіко-математичної оптимізації 

Спосіб виконання розрахункових 
операцій 

 ручний 
 механізований 
 автоматизований 

Форма подання планових 
показників 

 табличний 
 лінійно-графічний 
 логіко-структурний (мережевий) 

 
Ресурсний метод планування базується на врахуванні ринкових 

умов господарювання та наявних ресурсів. 
Цільовий метод базується на визначенні потреб ринку в тих чи 

інших видах товарів, змін споживчого попиту насичення на товари і 
послуги, і використовується в умовах конкурентної боротьби між 
підприємствами. 

Метод екстраполяції на основі динаміки показників минулих 
років, розробляються припущення, що темпи і пропорції, досягнуті 
на момент розробки плану будуть збережені в майбутньому. Цей 
метод використовується на підприємствах, що мають стабільні 
показники діяльності. 

Інтерполятивний метод передбачає зворотній рух – від встановленої 
мети та відповідного кінцевого значення планових показників з 
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претендувати на універсалізм. І, тим не менше, нижче ми розглянемо 
деякі з найбільш популярних сучасних організаційних концепцій. 

 
19.4.1. Ситуаційна концепція 
 
Засновники ситуаційного підходу в менеджменті, вперше звернули 

увагу на зовнішнє оточення підприємства як на динамічну, складну 
і гетерогенну систему. Англійські дослідники Том Бернс і Джеральд 
Сталкер американські вчені Пол Лоуренс і Джей Лорш сформулювали 
головні положення ситуаційної теорії: 

1. Зовнішнє середовище виступає по-різному щодо різних частин 
підприємства. Фрагменти зовнішнього середовища мають різну 
рухливість і складність, і їх вплив на організацію носить ситуаційний 
характер. 

2. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем трактується 
як нестійка рівновага і еквілібрічний баланс, з чого випливає, що 
стандартні процедури, жорсткі правила, інструкції слабо застосовні 
в умовах високої невизначеності управлінських ситуацій. 

3. Кожна підсистема або підрозділ підприємства по-своєму реагує 
на одні й ті ж самі зовнішні впливи в залежності від виду діяльності, 
технології, структури і факторів зовнішнього середовища. Управління в 
цьому випадку полягає в пошуку оптимальних моделей взаємодії 
кожної підсистеми з її фрагментом оточення та внесення адекватних 
змін у їх діяльність – відповідно до конкретних ситуацій. 

Згідно з ситуаційним підходом сучасне підприємство трактується 
як складна, комплексна і багаторівнева система, що складається з 
підсистем, що забезпечують вирішення різнорідних задач. Ці підсистеми 
розглядаються як досить автономні і виконують різнотипну діяльність, 
що контактують зі своїм фрагментом зовнішнього середовища і 
спираються на певний тип професіоналів і технологію. Для кожної з 
них характерні свої закономірності функціонування. При цьому 
структура підприємства, стан його підсистем, способи досягання 
цілей вважалися залежними від стану і типу фрагментів середовища, з 
якими вони взаємодіяли. Акцент робиться на свідому зміну структури і 
властивостей підприємства у відповідь на вимоги зовнішнього 
середовища. 

 
19.4.2. Концепція «екології популяцій» або організаційна екологія 
 
У менеджменті та організаційній теорії концепція «екології 

популяцій» почала набирати популярність із середини 70-х рр. XX ст., 
коли були опубліковані перші роботи американських організаційних 
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обчисленням проміжних їх величин. Використовується на підприємствах, 
які мають стабільні показники діяльності. 

Спробно-статистичний метод передбачає використання фактичних 
статистичних даних за попередні роки, середніх величин при 
встановленні планових показників. Інтерполятивний та спробно-
статистичний методи використовуються на підприємствах, які 
мають стабільні показники діяльності. 

Чинниковий метод – планові значення показників визначають на 
основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що зумовлюють 
зміни цих показників. Застосовується при плануванні ефективності 
виробництва (визначенні можливих темпів зростання продуктивності 
праці, зниження витрат, підвищення рентабельності). 

Нормативний метод – планові показники розраховуються на 
основі прогресивних норм використання ресурсів з урахуванням їх 
змін у результаті впровадження організаційно-технічних заходів у 
плановому періоді (норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, 
норми амортизаційних відрахувань, норми забезпечення малоцінними 
і швидкозношуваними предметами, норми виробітку, норми обслу-
говування і т. д.). Використовується на нормованих ділянках 
підприємства. 

Балансовий метод забезпечує узгодженість при плануванні потреб із 
необхідними ресурсами для їх задоволення. Метод використовується 
при розробці балансів для різних видів ресурсів (матеріальні, трудові, 
фінансові). 

Матричний метод являє собою побудову моделей взаємозв’язків 
між виробничими підрозділами та показниками. Використовується 
при плануванні багатофакторних моделей. 

На вибір методу планування впливають такі фактори: 
– складність визначення показника, що планується і його взаємо-

зв’язки з іншими показниками; 
– термін планування (довгостроковий, середньостроковий, коротко-

строковий); 
– забезпеченість вихідною інформацією із зовнішнього середовища 

та використання внутрішніх факторів підприємства; 
– матеріали аналізу відповідних показників у передплановому 

періоді. 
При виборі методів планування враховуються такі вимоги до них: 
 бути адекватними зовнішнім умовам господарювання, особ-

ливостям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових 
відносин; 

 найбільш повно враховувати профіль діяльності об’єкта 
планування та різноманітність у засобах та шляхах досягнення основної 
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від внутрішніх процесів і перетворень. Сучасні теорії, базуються на 
розумінні організації саме як відкритої системи. 

Але поки що не всі висновки та методологічні процедури 
системного підходу застосовуються в сучасній теорії організації. 
Так, однією з базових процедур системної теорії є моделювання, під 
яким розуміється як формалізований, абстрактний опис системи за 
допомогою різних знакових систем (вербальні описи, у вигляді 
економіко-математичних моделей, схем тощо). Але недолік і 
недосконалість формалізованих знакових систем (зокрема, мови), 
не дозволяють адекватно описувати складні явища об’єктивного 
світу, до яких належать організації, а недостатність теоретичних 
знань не дозволяє ці явища пояснювати і моделювати. В реальності 
виявляється, що якась системна модель бізнесу або організації не 
працює, оскільки не враховані ті чи інші фактори (новий конкурент, 
зміна ситуації та ін.). Ця обставина, а також небажання виходити за 
межі «системи», заперечення ситуаційних, прагнення збудувати 
«універсальні» методи, теорії і способи управління організацією 
(що суперечить реальності) істотно обмежує використання багатьох 
аспектів системного підходу в теорії організації. Те ж стосується 
так званих «законів організації», сформульованих частково на основі 
тектологічних закономірностей О. Богданова, частково, на основі 
прямого застосування принципів системного підходу до організаційних 
утворень. Те, що багато авторів називають «законами організації», 
справді, не є законами в загальнонауковому сенсі. Глухий кут, у який 
зайшла організаційна наука, використовуючи системну парадигму, 
до цих пір не подолано. Але ряд соціально-філософських концепцій, 
що виникли й одержали особливе визнання в останній третині XX ст., 
дозволили, принаймні, намітити шляхи подолання теоретико-мето-
дологічної кризи, в якій опинилася організаційно-управлінська наука. 

 
19.4. СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ 

 
Говорячи про сучасні організаційні теорії і концепції, ми маємо 

на увазі ті з них, які активно використовуються нині в різних 
дослідницьких проектах, а також у практиці роботи організаційних 
консультантів. Знову ж таки, слід зауважити – жодна з цих теорій 
не претендує на повноту і універсальність. Більше того, нині, на 
початку XXI ст., після позачергових і дещо невдалих спроб 
марксистської, менеджерської та системно-кібернетичної теорій 
пояснити суть організацій, організаційних відносин і принципи 
функціонування організацій в соціумі, ні одна з існуючих соціально-
філософських та управлінських концепцій і парадигм не може 
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підприємницької мети – збільшення прибутку та соціального захисту 
членів трудового колективу; 

 відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану. 
 
8.3. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 
Бізнес-план – це документ, що містить короткий, точний і 

зрозумілий опис передбачуваної підприємницької діяльності, необхідний 
при розгляді великої кількості різних ситуацій, що дозволяє вибрати 
найбільш раціональні рішення і визначити засоби для їхньої реалізації. 

Бізнес-план розробляється як для нового підприємства, що 
тільки створилось, так і для діючих підприємств на черговому етапі 
їхнього розвитку. 

Для починаючого підприємця бізнес-план є документом, що 
дозволяє привернути увагу інвесторів. Рівень складеного бізнес-
плану показує надійність і серйозність підприємця і його справи. 
Він часто готується до переговорів між підприємцем і можливими 
інвесторами (наприклад, банками). Особливо необхідний бізнес-
план при веденні переговорів з іноземними фірмами. 

З одного боку, бізнес-плани можуть входити до складу інвес-
тиційного проекту, будучи документами, що містять плани розробки і 
реалізації окремих частин інвестиційного проекту. З іншого боку, 
може бути розроблений бізнес-план підприємства, що включає в себе 
заплановані результати проекту. Такий бізнес-план розробляється тоді, 
наприклад, коли інвестиційний проект реалізується на діючому 
підприємстві і передбачає його розвиток. У цьому випадку інвес-
тиційний проект може бути включений у бізнес-план підприємства, 
і він регулює порядок використання власних і позичкових фінансових 
засобів у рамках інвестиційного проекту. 

І нарешті, для підприємств, створених під визначений інвестиційний 
проект, бізнес-план є планом реалізації проекту, а іноді (особливо в 
сфері малого бізнесу) може і замінити інвестиційний проект. Таким 
чином, поняття «бізнес-план» та «інвестиційний проект» є близькими 
за структурою. 

Бізнес-план оформляється відповідно до вимог потенційних інвесторів 
і партнерів по бізнесу. Він містить низку обов’язкових розділів, а 
наведені показники в них повинні бути достовірними, обґрунтованими, 
базуватися на документах і розрахунках. Обсяг бізнес-плану залежить 
від специфіки проекту і не перевищує 50 сторінок. Структура бізнес-
плану залежить від конкретних цілей, задач і об’єкта підприємництва. 

Основними задачами бізнес-планування є: 
 обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку 

об’єкта підприємництва; 
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Нині сформульований Беннісом прогноз щодо тенденцій розвитку 
сучасних організацій починає збуватися, і сучасна теорія організації 
враховує це. 

Концепція «людських відносин» не спростовує методів раціо-
налізації виробництва, а гуманізує їх. Роботи представників школи 
людських відносин змінили обличчя сучасної організації, надавши 
їй людський вигляд, ряд положень (наприклад, про мотивацію і 
задоволеність працівників) зберігають принципове значення для 
сучасної організації. У будь-якому випадку пошуки можливостей 
синтезу концепцій класичної та гуманістичної шкіл визначили весь 
подальший розвиток теорій організації. 

 
19.3.5. Системний підхід 
 
Системний підхід став фактично тим інструментом, який дозволяє 

створити сучасну теорію організації. Говорячи про розвиток системного 
підходу, можна виділити 2 основних етапи. Перший етап пов’язаний з 
успіхами природничих наук на рубежі XIX-XX ст. Саме в цей час 
А. Богданов створив свою тектологію, яку вважають однією з найбільш 
ранніх варіантів «загальної теорії систем», що багато в чому 
передбачає варіанти системних концепцій Людвіга фон Берталанфі, 
Кеннета Боулдінга, Норберта Вінера і Вільяма Ешбі. Другий етап – 
50-60-ті роки. XX ст., черговий тріумф точних наук (ядерна фізика, 
кібернетика, космос) і створення «загальної теорії систем». 

В основі системного підходу лежить поняття «система». Сутність і 
різноманіття уявлень про управління, побудованого на системному 
підході, визначається тим, що розуміється під системою і що 
приймається як елементи цієї системи. У варіанті системного підходу, 
що бере початок від австрійського фізіолога Людвіга фон Берталанфі 
(Ludwig von Bertalanffy, 1901-1972) під системою розуміється сукупність 
взаємопов’язаних елементів, що являє собою цілісне утворення або 
володіє властивістю цілісності. Цілісним вважається таке утворення, 
що володіє новими системними властивостями, відсутніми в складових 
її елементах. 

У системному підході використовують поняття «відкритої» 
та «закритої» системи. Закриті системи в управлінській версії 
системного підходу існують лише як предмет досліджень, оскільки 
в реальному житті таких систем майже немає. Закрита система 
повністю автономна, вона не взаємодіє з навколишнім середовищем 
і не залежить від неї. У ранніх організаційних і управлінських 
концепціях (Ф. Тейлор, А. Файоль та ін.) організація розглядалася 
саме як закрита система. Передбачалося, що оточення – це стабільна і 
передбачувана даність, а ефективність організації залежить тільки 
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