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Продовж. табл. 19 
Невизначеність зовнішнього 
середовища 

Особистість в організації  
Маркетинг-
менеджмент  

Навчальна організація  Мотивація: психолог. основи  Методи управління  

Організаційна динаміка  
Національно-культурні аспекти 
оргповедінки  

Менеджер  

Організаційна культура: 
сутність, структура, типи  

Неформальна група  Мотивація: управління 

Організаційна структура  Навчання в організації  
Норма управління 
(контролю)  

Організаційне навчання  Організаційна кар’єра  
Оперативне 
управління  

Організаційна проектування  
Організаційна культура: 
поведінчасті аспекти  

Організаційна 
культура: управління і 
розвиток  

Організаційний розвиток  Організаційна роль  
Організаційна 
розвиток  

Організаційні зміни  Поведінка  Персонал  

Організаційні теорії  Поведінчастий маркетинг  
Планування і плани, 
проектування робіт  

Організація як об’єкт 
управління  

Організація як суб’єкт людської 
діяльності  

Організація як процес  

Принципи організації  Згуртованість  Принципи управління  
Професіоналізм як 
організаційна харистика  

Статус робітника  
Повноваження та їх 
делегування  

Поділ праці  
Стиль управління: поведінчасті 
основи  

Стиль управління  

Розмір організації  Стимули  Підприємництво  
Ресурси організації  Теорії організаційної поведінки Теорії управління  

Синергія  
Типи і моделі організаційної 
поведінки  

Продуктивність праці  

Важкість зовнішнього 
середовища  

Задоволеність робітників  Керівництво  

Складність організації  Вміння та навики  Системи менеджменту 

Спеціалізація  Управління поведінками  
Соціальна 
відповідальність  

Типи організацій  Формальна група  Стратегічне мислення  
Формалізація  Цінності  Стратегічне управління  
Функції організації  Людські ресурси  Функції управління  
Цільова підсистема 
організації  

Етичні основи оргповедінки і 
менеджменту  

Структура управління  

 
19.2. КЛАСИЧНІ ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА 

ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Усі розглянуті теорії і концепції розподілені на три частини: 
− класичні соціологічні та економічні впливи, представлені ідеями 

Адама Сміта, Карла Маркса, Еміля Дюркгейма, Макса Вебера і 
Олександра Богданова; 
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Тема 9 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
9.1. Обґрунтування рішення про збільшення виробничої 

потужності 
9.2. Обґрунтування рішення щодо прийняття додаткового 

замовлення за ціною нижче критичного рівня 
9.3. Обґрунтування рішення «виробляти чи придбати» 
9.4. Обґрунтування виробничої програми з урахуванням 

обмежень на ресурси 
 
9.1. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 

Оскільки зі збільшенням виробничої потужності відбувається 
зростання суми постійних витрат, слід встановити, чи збільшиться 
прибуток підприємства та зона його безпеки. Порівнюючи варіанти 
до і після збільшення потужності на 20 % (табл. 10), видно, що сума 
постійних витрат зросте на 25 %, а сума прибутку – на 12,5 %. При 
цьому зі збільшенням суми постійних витрат зменшується безпека 
підприємства та збільшується термін окупності постійних витрат на 
0,3 місяця, що не дуже вигідно підприємству. 

 
Таблиця 10 

Порівняльна характеристика збільшення виробничої 
потужності 

Показник Варіант 1 Варіант 2 Зміна, % 

Обсяг виробництва, шт. 500 600 + 20 

Постійні витрати, тис. грн 600 750 + 25 

Змінні витрати на од. продукції, тис. грн 3 3 – 

Ціна, тис. грн 5 5  

Виручка, тис. грн 2500 3000 + 20 

Прибуток, тис. грн 400 450 + 12,5 

Беззбитковий обсяг продажу, шт. 300 375 + 25 

Зона безпеки підприємства, % 40 37,5 – 6,25 

Термін окупності постійних витрат, міс. 7,2 7,5 + 4,16 
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6. За яким методом планові показники розраховуються на основі 
прогресивних норм використання ресурсів з урахуванням їх змін у 
результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому 
періоді? 

а) спробно-статистичний метод; 
б) нормативний метод; 
в) цільовий метод. 
 
7. Який метод являє собою побудову моделей взаємозв’язків між 

виробничими підрозділами та показниками? 
а) спробно-статистичний метод; 
б) матричний метод; 
в) цільовий метод. 
 
8. За яким методом планові значення показників визначають на 

основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють 
зміни цих показників? 

а) спробно-статистичний метод; 
б) матричний метод; 
в) чинниковий метод. 
 
9. За яким критерієм методи планування поділяються на ресурсний 

та цільовий? 
а) вихідна позиція для розробки плану; 
б) принципи визначення планових показників; 
в) спосіб розрахунку планових показників. 
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 теорії та концепції менеджменту, підходи якх представлено 
Фредеріком Тейлором, Анрі Файолем і Честером Барнардом; 

 загальнометодологічні наукові та керівні теорії (підходи), 
найважливіші з яких (в плані впливу на теорію організації) – 
системний підхід та організаційний гуманізм. 

 
19.2.1. Політекономія Адама Сміта 
 
Адам Сміт (Adam Smith, 1723-1790) – найвидніший представник 

англійської політекономічної школи, якого вважають поряд з Д. Рікардо 
та У. Петті засновником сучасної політекономії. На працях А. Сміта 
засновано багато сучасних соціально-економічних концепцій. Головним 
джерелом теорії організації вважається праця А. Сміта «Дослідження 
про природу та причини багатства народів», видана в 1776 р. 

А. Сміт вперше зробив науково-теоретичне обґрунтування праці 
як економічного, а частково і соціального явища, увівши поняття 
«поділ праці» в систему інших економічних категорій. Описуючи з 
точки зору поділу праці організацію шпилькової фабрики, А. Сміт 
фактично сформулював основні принципи розвиненої промислової 
структури, які визначили розвиток індустрії на століття вперед. 

Поняття «поділ праці» виступає в ролі одного з базисних 
принципів організації, і є ключовим при розгляді таких проблем 
організаційної теорії, як організаційна структура, організаційна 
динаміка, механізми координації та ін. У Сміта зустрічаються 
важливі думки про розумову та фізичну працю, а також про працю 
взагалі. В працях А. Сміта вперше з’являється поняття «економічної 
людини» – члена організаційної системи, який реалізує себе в 
процесі виробництва та розподілу продуктів цього виробництва. 

 
19.2.2. Теорія капіталу Карла Маркса 
 
Карл Маркс (Karl Marx, 1818-1883) – німецький філософ, економіст, 

соціолог. Він відомий як засновник теорії капіталу, доданої вартості 
і праці як такого ж продукта, як і все те, що виготовляє робочий. 
З точки зору організаційної теорії – це основа усіх моделей 
організаційної ефективності. 

У теорії Маркса міститься поняття про контроль за робітниками 
та процесами праці як однією з форм експлуатації та обмеження 
прав робітників. У сучасній теорії менеджменту і організації контроль 
розглядається як одна з головних функцій управління та коорди-
наційний механізм. 

У К. Маркса cформульовані й інші головні положення, що входять 
у різних варіантах до проблематики теорії організації: інституціоналізація 
групових об’єднань (профспілки), влада, авторитет та ін. 
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19.2.3. Соціологія Еміля Дюркгейма 
 
Еміль Дюркгейм (Emil Durkheim, 1858-1917) – французький 

соціолог-позитивіст, один із творців сучасної соціологічної теорії. 
У своїй праці «Суспільний поділ праці» (1893) Дюркгейм розглядав 

еволюцію суспільства як результат поглибленого поділу праці, що 
має моральний характер у силу органічної залежності індивідів 
один від одного. Поділ праці розглядався Дюркгеймом як один із 
найважливіших чинників переходу суспільства від аграрного до 
індустріального, в якому, власне, і зародилися сучасні промислові 
організації. Дюркгейм також досліджував поняття спеціалізації та 
ієрархії, пов’язані з поділом праці. 

Дюркгейм запропонував також розділяти формальні і неформальні 
аспекти організації, і з цього підходу фактично виросло те, що 
пізніше назвали «школою людських відносин» і соціотехнічним 
підходом. Сучасна організаційна теорія також приділяє величезну 
увагу питанням організаційної культури, основні компоненти якої 
(у нинішньому розумінні) вивчав Дюркгейм. Він увів поняття 
«механічної» солідарності, характерної для менш розвинених суспільств 
і припускаючої поглинанням індивіда групою, і «органічної» 
солідарності, що виникає завдяки розподілу праці. Людина в процесі 
поділу праці усвідомлює свою залежність від суспільства і тому 
знаходить ряд моральних якостей, що дозволяють йому працювати 
не лише на своє благо, але і на благо інших людей. До цих якостей 
він відносив те, що зараз розглядається як найважливіші компоненти 
корпоративної культури: лояльність, ідеали, свідомість. Дюркгейм 
вважав, що професійні корпорації і організації покликані виконувати 
не лише виробничі, але і морально-культурні функції, виробляти та 
упроваджувати в життя нові форми, які регулювали б відносини 
між людьми і сприяли розвитку особистості. 

Соціологія Еміля Дюркгейма є основою структурно-функціонального 
аналізу, який пізніше розвивали такі відомі дослідники соціальних 
організацій як Т. Парсонс і Р. Мертон. 

 
19.2.4. Теорія бюрократії Макса Вебера 
 
Макс Вебер (Max Weber, 1884-1920) – найбільша фігура в 

німецькій і світовій гуманітарно-соціальній думці XX ст. Впродовж 
тривалого часу концепції Вебера вважалися найбільш серйозною 
альтернативою марксизму. Саме Вебер вперше звернув увагу на 
організацію, як на оптимальний спосіб отримання дешевого і масового 
продукту, незалежно від існуючого в даному суспільстві характеру 
власності на засоби виробництва. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 8 
«ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Охарактеризуйте систему планів підприємств. 
2. Визначте принципи фінансового планування. 
3. Зробіть класифікацію методів планування. 
4. Які фактори впливають на вибір методу планування? 
5. Визначте поняття, зміст і структуру бізнес-плану. 
 

Тести 8 
1. Яку назву має процес визначення цілей, які підприємство 

передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та 
умов їх досягнення? 

а) планування; 
б) контроль; 
в) мотивація. 
 
2. Що належить до принципів фінансового планування? 
а) наукова обґрунтованість; 
б) єдність фінансових планів; 
в) усі відповідні є вірними. 
 
3. Що належить до першого етапу планування? 
а) аналіз стратегічних проблем; 
б) прогноз майбутніх результатів діяльності; 
в) визначення завдань. 
 
4. Який метод планування базується на врахуванні ринкових умов 

господарювання та наявних ресурсів, застосовується при монопольному 
становищі підприємства? 

а) метод планування; 
б) ресурсний метод; 
в) цільовий метод. 
 
5. Який метод використовується для визначення фактичних 

статистичних даних за попередні роки, середніх величин при 
встановленні планових показників? 

а) спробно-статистичний метод; 
б) ресурсний метод; 
в) цільовий метод. 
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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). 
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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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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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