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При цьому, визначення параметрів прибутку, беззбиткового обсягу 
продажу, зони безпеки підприємства здійснено за нижчеприведеною 
схемою: 
Прибуток (П) = ВП·(Ц – Зм. витр.) – Пост. витр. = 600·(5 – 3) – 750 = 

= 450 тис. грн; 
Тб = Пост. витр. / (Ц – Зм. витр.) = 750/(5 – 3) = 375 шт; 

ЗБ = (ВП2 – Тб)/ВП2 = (600 – 375)/600 = 37,5 %. 
Кінцеве рішення про збільшення виробничої потужності доцільно 

приймати з урахуванням окупності інвестицій на будівництво додаткових 
приміщень, придбання і модернізацію обладнання, можливості збуту 
продукції, створення нових робочих місць, наявності необхідних 
матеріальних і трудових ресурсів. 

Слід враховувати ефект кривої досвіду (рис. 12), сутність якого 
полягає в тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології 
та організації виробництва. 

 

 
Рис. 12. Графік ефекту кривої досвіду 

 
Досвід розвинених країн свідчить, що при кожному подвоєнні 

обсягів виробництва продукції новостворена вартість на одиницю 
продукції знижується приблизно на 20-30 %. 

 
9.2. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ 
ДОДАТКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗА ЦІНОЮ НИЖЧЕ 

КРИТИЧНОГО РІВНЯ 
 

Необхідність прийняття додаткового замовлення за ціною нижче 
собівартості продукції може виникнути при падінні виробництва, 

витрати 

обсяг виробництва  
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дозволяє глибше зрозуміти особливості виникнення і розвитку такого 
елементу організаційної системи як організаційна культура, якому 
теоретиками і практиками менеджменту приділяється все більше уваги. 

Понятійно-категорійний апарат сучасної теорії організації остаточно 
ще не сформувався. Багато понять використовуються різноманітними 
управлінськими дисциплінами, надаючи при цьому їм свої змістові 
відтінки. Крім того, різноманітні управлінські дисципліни використовують 
багато термінів у різноманітних контекстах. Наприклад, поняття 
«організаційна культура» в теорії організації розглядається як 
компонент внутрішнього середовища організації, менеджмент розглядає 
організаційну культуру в контексті управління і розвитку, а 
організаційна поведінка – з точки зору особистісно-поведінських 
характеристик і властивостей людей – членів організації. 

Розподіл основних управлінських понять, категорій і змістових 
конструкцій за найбільш близькими дисциплінами приведено в 
табл. 19, з якої видно, що багато управлінських категорій вивчаються в 
різних курсах і те, які поняття і категорії є специфічними для теорії 
організації. Як видно, цілий ряд понять повторюється, але 
розглядаються вони в різних аспектах. Теорія організації у більшій 
мірі розглядає структурні аспекти, організаційна поведінка – психолого-
соціальні, а менеджмент – технологічні. 

 
Таблиця 19 

Розподіл основних понять і категорій управлінських дисциплін  
Теорія організації  Організаційна поведінка Менеджмент  

Бюрократія  Варіативність поведінки людей 
в організації  Адаптивне управління  

Влада як механізм 
координації  Влада як атрибут лідера  Влада як механізм 

управління  

Внутрішнє середовище 
організації  Група (організаційна)  

Бізнес-комунікації 
(організаційні 
комунікації)  

Зовнішнє середовище 
організації  Групова динаміка  Бізнес-процеси  

Горизонтальна організація  Дисципліна  Глобалізація  

Департаменталізація  Ідентифікація робітника  Інжиніринг/реінжині-
ринг 

Децентралізація  Індивідуальні характеристики 
робітників  

Інструменти 
менеджменту  

Життєвий цикл організації  Інтереси особистості  Якість  
Ієрархія як організаційний 
принцип  

Джерело поведінки людей в 
організації  

Ключові фактори 
успіху  

Мінливість зовнішнього 
середовища  Команда  Конкурентні переваги  

Міжорганізаційні відносини  Компетенція робітника  Контроль  
Метафори організації  Конфлікт в організації  Моделі менеджменту  
Механізми координації  Конформізм  Координація  
Моделі організації  Лідерство  Лідерство  
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якщо підприємству не вдалося сформувати портфель замовлень та 
його виробничі потужності використовуються неповністю. Наприклад, 
виробнича потужність підприємства складає 100 тис. шт. виробів, 
ринкова ціна яких складає 200 грн. Постійні та змінні витрати наведено 
у табл. 11 (варіант 1). За цих умов отримано відповідні значення 
собівартості, прибутку, беззбиткового обсягу продажів та зони безпеки 
підприємства. 

 
Таблиця 11 

Оцінка діяльності підприємства 
Показник Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Обсяг виробництва, тис. шт. 100 30 50 + 30 
Постійні витрати, тис. грн 7 200 7 200 7 360 
Змінні витрати на од.продукції, грн 90 90 90 
Ціна, грн 200 200 180 
Собівартість, грн 162 330 182 
Прибуток, тис. грн 3 800 – 3 900 440 
Беззбитковий обсяг продажів, шт. 65 454 65 454 75 487 
Зона безпеки підприємства, % 34,5 – 118 5,64 

 
Припустимо, що у зв’язку із втратою ринків збуту портфель 

замовлень зменшився до 30 тис. шт., а постійні та змінні витрати 
лишилися на тому ж рівні (табл. 11, варіант 2). Провівши відповідні 
розрахунки видно, що для досягнення беззбиткового обсягу продажів 
підприємству необхідно збільшити обсяг виробництва продукції на 
118 % або на 35 454 шт. 

Якщо за таких умов підприємство отримає додаткове замовлення 
на випуск продукції, яка потребує дещо іншої технології та відповідно 
додаткових постійних витрат, то менеджери можуть прийняти таке 
замовлення навіть за ціною нижче критичного рівня. Наприклад, 
підприємство отримало замовлення на 50 тис. шт. виробів за ціною 
180 грн. При цьому підприємство має додатково витратити на 
конструкторсько-технологічну підготовку цієї партії продукції 160 тис. 
грн. (табл. 11, варіант 3). Розрахунок показників економічної діяльності 
приведено нижче: 

С = (7 200 + 160)/(30 + 50) + 90 = 182 грн. 
П = 30 000·(200 – 90) + 50 000·(180 – 90) – 7 360 000 = 440 тис. грн. 

Тб = 7 360 000/(187,5 – 90) = 75 487 шт. ЗБ = (80 000 – 
– 75 487)/80 000·100 = 5,64 %. 

Отже, додаткове замовлення дозволяє значно знизити собівартість 
одиниці продукції за рахунок нарощення обсягів виробництва, 
отримавши замість збитку – прибуток. 
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Тема 19 
ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
19.1. Теорія організації в системі соціально-управлінських наук 

19.2. Класичні економіко-соціальні джерела теорії організації 
19.2.1. Політекономія Адама Сміта 
19.2.2. Теорія капіталу Карла Маркса 
19.2.3. Соціологія Еміля Дюркгейма 
19.2.4. Теорія бюрократії Макса Вебера 
19.2.5. Тектологія Олександра Богданова 

19.3. Теорії і концепції менеджменту 
19.3.1. Науковий менеджмент Фредеріка Тейлора 
19.3.2. Адміністративна теорія Анрі Файоля 
19.3.3. Теорія менеджменту Честера Барнарда 
19.3.4. Організаційний гуманізм. Концепція «людських 
відносин» 
19.3.5. Системний підхід 

19.4. Сучасні організаційні теорії та концепції 
19.4.1. Ситуаційна концепція 
19.4.2. Концепція «екології популяцій» або організаційна 
екологія 
19.4.3. Теорія ресурсної залежності 

19.5. Механістична (бюрократична) модель 
19.6. Органічна (природна) модель 
19.7. Патерналістська модель 
19.8. Конвенціональна модель 
19.9. Конфліктно-ігрова модель 
19.10. Політична модель 
 

19.1. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ 
СОЦІАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКИХ НАУК 

 
Теорія організації, з одного боку, вивчає особливі соціальні групи, а 

з іншого – знайомить менеджерів з об’єктом їх майбутньої 
управлінської діяльності. Вивчення теорії організації неможливе без 
знання економічних основ функціонування суспільства, особливо 
таких аспектів, як інституціональна економіка і мікроекономіка, 
економіка організації. Вивчення соціології дозволяє зрозуміти, яке 
місце займають організації серед всієї сукупності соціальних угрупувань 
і яка роль належить організації у соціумі. Знання культурології 
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