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показується чутливість обсягу продажів до змін, рух готівки і 
потреба в ній, результат для інвестора (очікувані прибутки). 

Аналіз ризиків. Цей розділ особливо важливий, оскільки від 
ступеня його розробки залежить довіра потенційних інвесторів, 
кредиторів і партнерів по бізнесу. Тут важлива не стільки точність 
розрахунків, скільки необхідність обліку можливих ризикових ситуацій. 
Враховують як мінімум наступні види ризиків: виробничі, комерційні, 
фінансові і ризики, пов’язані з обставинами нездоланної сили 
(форс-мажор). 

Виробничі ризики пов’язані з порушеннями у виробничому процесі 
чи в процесі постачання сировини, матеріалів, що комплектують 
вироби. Заходами для зниження виробничих ризиків є раціональна 
організація контролю за ходом виробничого процесу і посилення 
впливу на постачальників. Комерційні ризики пов’язані зі змінами в 
реалізації продукції на ринку, наприклад, зі зменшенням розмірів 
ринків, зниженням платоспроможного попиту, появою нових конкурентів 
та ін. Для зниження комерційних ризиків можна запропонувати 
систематичне вивчення ринкової кон’юнктури, проведення відповідної 
цінової політики, утворення мережі сервісного обслуговування, 
формування суспільної думки (public relations), проведення рекламних 
заходів і ін. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, 
неплатежами, коливаннями валютних курсів та іншими причинами. 
Вони знижуються завдяки створенню ефективної системи фінансового 
менеджменту, роботі на умовах передплати й ін. Заходом для 
зниження ризиків, зв’язаних з форс-мажорними обставинами, може 
служити робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності. 
Для зниження загального впливу ризиків необхідно передбачити 
різні види комерційного страхування (страхування майна, транспортних 
перевезень та ін.). Необхідно прогнозувати ризики і по можливості 
розраховувати їх. 

Висновки. У даному розділі робиться висновок про можливість 
реалізації проекту. 

Додатки. У розділі формуються дані, документи, графіки, схеми, 
таблиці, що необхідні для опису і підтвердження інформації, що 
міститься в бізнес-плані, а також прикладаються біографії управлінського 
персоналу, результати дослідження ринку, висновки аудиторів, 
фотографії зразків продукції, плани виробничих площ, договори, 
гарантійні листи і т. д. 

 
8.4. ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ефективна діяльність підприємств і фірм в умовах ринкової 
економіки в значній мірі залежить від того, наскільки вірогідно 
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теорії наукового управління. Відлік ері наукового менеджменту поклало 
опублікування Тейлором у 1911 р. книги «Принципи наукового 
управління». Оскільки теорія організації – це, по суті, частина 
сучасної управлінської теорії, то внесок Тейлора в цю науку не 
менш значущий, ніж до менеджменту. Тейлор детально дослідив 
процеси поділу праці, шляхом розподілу дії робітників на окремі 
рухи і виміри часу виконання цих рухів. Результати таких вимірів 
використовувалися пізніше для розробки більш ефективних прийомів 
роботи, що ведуть до підвищення ефективності діяльності організації у 
цілому. Тейлор займався питаннями вертикального поділу праці, 
розглядаючи управлінську діяльність як галузь індустріальної праці, за 
типом інженерного. 

Серед найважливіших принципів наукової організації праці Тейлора 
виділяються такі, як спеціалізація роботи і розподіл відповідальності 
між робітниками і керуючими. Ці принципи покладені в основу 
запропонованої Тейлором функціональної структури організації, 
яка повинна була змінити пануючу тоді лінійну структуру. 

 
19.3.2. Адміністративна теорія Анрі Файоля 
 
Анрі Файоль (Henry Fayol, 1841-1925) – найвідоміший європейський 

теоретик і практик менеджменту, створив концепцію, яка отримала 
назву «Теорія адміністрації». Файоль був фактично продовжувачем 
Тейлора (в сенсі розвитку раціоналістичної теорії управління), але 
якщо підхід Тейлора в основному був націлений на ефективність 
виробництва, то підхід Файоля спрямований на вдосконалення 
управління організацією в цілому. 

Файоль сформулював концепцію безперервності управлінського 
процесу, в якому реалізуються наступні взаємоповязані функції: 
планування, організація, адміністрування, координація та контроль. 
До цих пір всі підручники менеджменту і, значною мірою, практичні 
консультанти, виходять з цієї класичної схеми при аналізі та 
проектуванні сучасних організацій. Файоль довів, що адміністративні 
функції існують на будь-якому рівні організації і їх виконують 
навіть самі робітники, але чим вище рівень управлінської ієрархії, 
тим вища адміністративна відповідальність. Він сформулював вимоги 
до професійної підготовки робітників, майстрів, керівників цехів, 
директорів і вищих керівників. Файоль також вважається одним із 
творців системи принципів обліку людського фактора у виробництві та 
управлінні, а також одним із перших учених, які звернули увагу на 
питання людських відносин у колективі взагалі і між керівниками 
та підлеглими зокрема. Це створило стимул для подальших досліджень 
у сфері взаємин формальної і неформальної підсистем організації. 
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рамках якого О. Богданов створив і розвивав тектологію. Тектологія – 
від грецького tektonikos – будівельний, що будує, що має відношення 
до будівництва. Вихідним положенням Тектології є визнання 
необхідності підходу до вивчення будь-якого явища і процесу з 
точки зору їх організації, тобто відносин усіх частин цілого і відносин 
цього цілого з усіма зовнішніми системами. 

Згідно з О. Богдановим, закони організації систем єдині для 
будь-яких об’єктів, самі різнорідні явища об’єднуються загальними 
структурними зв’язками і закономірностями. При цьому утворюються 
організації в іншому сенсі слова – як комплекси, що володіють 
властивістю синергії, де «ціле більше суми своїх частин». Богданов 
виділив такі типи організаційних систем (централістичні і кістковий), 
організаційні механізми (за аналогією з біологічними регулюючими 
механізмами): кон’югацію (з’єднання), інгресію (входження елементу 
в комплекс або одного комплексу в інший) та дезінгрессію (розпад). 

Тектологію Богданова багато авторів називають основою сучасної 
теорії систем, яка, в свою чергу, стала однією з найвпливовіших 
концепцій у теорії організації. 

Якщо говорити саме про теорії організації, то тектологія має пряме 
відношення до таких аспектів, як будова і розвиток організаційних 
комплексів, стійкість і невизначеність, організаційні кризи і зміни. 
О. Богданов ввів ряд тектологічних правил: пропорційності, рівноваги, 
композиції (кон’югації) та ін., які практично в незмінному трактуванні 
розглядаються представниками теорії організації як загальні 
організаційні закони. Правда, сучасна теорія організації, котра 
пішла від чисто системного підходу, не розглядає ці закони як щось 
універсальне і фундаментальне, але, тим не менше, вклад О. Богданова 
тут незаперечний і ці закони використовуються при розгляді інших, 
більш детермінованих систем. У цілому Богданов був, звичайно, не 
зовсім вільний від марксистських і, частково, більшовицьких, поглядів 
на капіталізм і соціалізм. Він говорив, що для капіталістичних 
організацій (комплексів) більшою мірою характерні руйнівні процеси, 
а для соціалістичних – творчі. Але, як показала історія, саме 
капіталістичні організації виявилися більш адаптивними, ніж 
соціалістичні, у тому числі й через те, що західна організаційна 
наука розвивалася, враховуючи реалії, а не теоретико-ідеологічні 
конструкції. 

 
19.3. ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
19.3.1. Науковий менеджмент Фредеріка Тейлора 

 
Фредерік Уинслоу Тейлор (Frederick Winslow Tailor, 1856-1915) – 

американський інженер і дослідник, якого вважають батьком класичної 
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вони передбачають прогноз свого розвитку, на близьку і далеку 
перспективи. 

Прогнозування діяльності підприємств – це оцінка перспектив 
їхнього розвитку на основі аналізу кон’юнктури ринку, зміни ринкових 
умов на майбутній період. Результати прогнозування діяльності 
підприємств враховуються в програмах підприємств з маркетингу, 
при визначенні можливих масштабів реалізації продукції, очікуваних 
змін умов збуту та просування товарів. 

Прогнозування як результат маркетингових досліджень є вихідним 
пунктом організації виробництва й реалізації саме тієї продукції, 
що потрібно споживачеві. 

Основна мета прогнозу – визначити тенденції факторів, що впливають 
на кон’юнктуру ринку. При прогнозуванні виділяють прогнози 
короткострокові – на 1-1,5 роки, середньострокові – на 4-6 років і 
довгострокові – на 10-15 років. 

Головний акцент при короткостроковому прогнозуванні робиться 
на кількісній й якісній оцінці змін обсягу виробництва, попиту та 
пропозиції, рівня конкурентноздатності товару й індексів цін, валютних 
курсів, співвідношень валют і кредитних умов. Тут враховуються 
також тимчасові та випадкові фактори. 

Середньострокове й довгострокове прогнозування ґрунтується 
на системі прогнозів – кон’юнктури ринку, співвідношення попиту 
та пропозиції, обмежень по захисту навколишнього середовища, 
міжнародної торгівлі. 

При середньостроковому й довгостроковому прогнозуванні, як 
правило, не враховують тимчасові й випадкові фактори впливу на 
ринок. Якщо короткострокові прогнози націлені на кількісні оцінки, 
насамперед, рівня цін на ринку, то середньострокові й довгострокові 
прогнози розглядаються як імовірнісні оцінки динаміки зміни цін. 

При прогнозуванні діяльності підприємств стосовно випуску 
продукції виробничого призначення враховується аналіз інвестиційної 
політики в галузях, що споживають відповідні товари, тенденції 
розвитку НТП у цих галузях, а також формування принципово нових 
потреб і способів їхнього кращого задоволення. 

При прогнозуванні діяльності підприємств, що випускають продукцію 
широкого вжитку, звичайно спираються на дані опитувань споживачів 
і продавців товарів. У цьому випадку використовуються такі методи 
вивчення ринку як анкетування, телефонні й персональні інтерв’ю. 

Найбільшу складність представляє прогнозування зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства, що зумовлено високою динамічністю, 
багатофакторним і суперечливим характером формування, а тому й 
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невизначеністю, важкою передбачуваністю зовнішньоекономічних 
зв’язків. 

Тому щодо прогнозування зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства важливо комплексне дослідження цілого ряду приватних 
ринків конкретного товару, виявлення специфічних для кожного й 
загальних для всіх (або групи таких ринків) факторів формування 
кон’юнктури ринку, аналіз взаємозв’язку цих ринків між собою, а 
також синтез приватних прогнозів, облік взаємодії й взаємовпливу в 
рамках світового ринку даного товару. 

Результати прогнозування діяльності підприємств відображаються 
у відповідних розділах їх бізнес-планів. 

Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки 
можлива лише за умови розробки планів розвитку, виробничих 
програм, бізнес-планів. 

Розробка й обґрунтування планів розвитку підприємства здійснюється 
на основі системи прогресивних техніко-економічних норм і нормативів. 

В основу норм беруться техніко-економічні й організаційні умови 
роботи в плановому періоді. 

Техніко-економічні норми й нормативи розробляються за 
наступними основними групами: 

 норми витрат живої праці (норми витрат робочого часу на 
одиницю продукції, норми виробітку продукції в одиницю часу, норми 
обслуговування, нормативи чисельності); 

 норми матеріальних витрат (питомі норми витрат сировини, 
матеріалів, палива, енергії, що комплектують вироби); 

 нормативи використання знарядь праці (нормативи використання 
машин, устаткування, механізмів, споруджень, інструментів); 

 нормативи організації виробничого процесу (тривалість вироб-
ничого циклу, обсяги незавершеного виробництва, запаси сировини, 
матеріалів, палива); 

 норми тривалості освоєння проектних потужностей підприємств, 
що вводять у дію, цехів, агрегатів, установок, виробництв. 

Групи норм і нормативів мають різне призначення. Норми витрат 
живої праці слугують в основному для визначення рівня продуктивності 
праці, використання робочого часу, встановлення розмірів заробітної 
плати. На основі питомих норм витрат матеріальних ресурсів і 
виробничої програми визначається потрібна кількість окремих видів і 
марок матеріальних ресурсів. Нормативи використання знарядь праці 
дозволяють розраховувати рівень використання виробничих потужностей. 
Норми й нормативи служать для визначення витрат виробництва 
(собівартості продукції). 

 

Економіка підприємства 

237 
 

Макс Вебер створив одну з найбільш науково-обґрунтованих 
концепцій типів соціальної дії. Вивчаючи історію і особливості 
різних господарських систем, Вебер задавався метою зрозуміти 
сенс, який надає суб’єкт своїй поведінці. Організація – різновид 
соціальної групи з усіма властивими їй рисами і характеристиками, 
тому поведінка людини в організації також є соціальною поведінкою. 
Принаймні, воно зумовлене соціальними чинниками тією ж мірою, 
як поведінка людини в соціумі в цілому. Різний рівень і характер 
цих систем, характерні моделі взаємодії (організація – трудовий 
колектив), накладають відбиток на мотиви і зовнішні прояви 
діяльності. 

Класифікація типів соціальної поведінки, що розглядалася в 
працях М. Вебера, цінна саме з погляду проблем сучасного суспільства, 
характерною межею якого є раціональність і розширення сфери 
цілераціональної поведінки. 

Вебер використав термін «бюрократія», зовсім не вкладаючи в 
нього ніякого негативу. Він вважав її найбільш ефективною формою 
організації, уподібнюючи її відлагодженій машині, в якій кожна 
деталь (працівник) займає своє місце і функціонує при цьому 
максимально точно, швидко і з мінімальними втратами. 

Вебер сформулював низку характеристик ідеальної бюрократії, 
що відображають її сутність. Багато в чому завдяки своїй теорії 
бюрократії Макс Вебер вважається батьком сучасної теорії організації. 
Переважна більшість сучасних державних, муніципальних, освітніх 
і господарських організацій будуються на принципах, які Макс 
Вебер називав принципами «раціональної бюрократії». 

 
19.2.5. Тектологія Олександра Богданова 
 
Олександр Олександрович Богданов (справжнє прізвище – 

Малиновський, 1873-1928) – один із найяскравіших представників 
російської революційної інтелігенції початку XX ст. Він займався 
різними справами, поєднуючи в собі революційний порив та енци-
клопедичність знань – філософією, економікою, медициною; будував з 
більшовиками пролетарську культуру і люто сперечався з Леніним і 
його вірними послідовниками про шляхи побудови пролетарської 
держави. Навіть його загибель у 1928 г. – свідоцтво характеру: 
О. Богданов помер, ставлячи на собі експерименти на створеній ним 
самим же станції переливання крові (на цю «ділянку» його фактично 
заслали більшовики, не знаючи, що, власне, робити з видатним 
пролетарським дисидентом). 

О. Богданов увійшов в історію філософії та соціальної думки як 
творець емпіріомонізма – течії, близької до філософії Е. Маха, в 
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