
Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

250 
 

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; 


