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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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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 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

114 
 

9.3. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ 
«ВИРОБЛЯТИ ЧИ ПРИДБАТИ» 

 
Мінімізації витрат та збільшенню прибутку сприяє оптимізація 

вибору між власним виробництвом та придбанням комплектуючих 
деталей, напівфабрикатів, послуг тощо. 

Наприклад, для ремонту техніки, потрібні відповідні деталі. Якщо 
їх виготовляти власними силами, то постійні витрати на утримання 
обладнання умовно складуть 200 тис. грн/рік, а змінні витрати на 
одиницю продукції – 100 грн. Готові деталі можна придбати за ціною 
150 грн у необмеженій кількості. Отже, необхідно обрати найбільш 
доцільне рішення. Для цього порівняємо витрати за двома варіантами. 

Вартість придбаних деталей можна виразити у такий спосіб: 
В1 = ц·к, 

де  ц – ціна 1 деталі; 
к – кількість деталей на рік. 
Собівартість виробництва деталей буде містити постійні та змінні 

витрати: 
В2 = п + ц·к, 

де  п – постійні витрати. 
Визначимо, за якої потреби в деталях вартість їх придбання та 

виробництва співпаде. 
ц·к= п + ц·к; 

150 к = 200 000 + 100 к; 
50 к = 200 000; 
к = 4 000 шт. 

Отже, за річної потреби у 4 000 шт. витрати на придбання деталей 
співпадуть із собівартістю їх виробництва. За потреби більше 
4000 шт. на рік більш економним є власне виробництво, а за меншої 
потреби для підприємства більш корисно їх придбати. 

Для остаточного прийняття рішення потрібно враховувати такі 
фактори, як потужність підприємства, якість продукції, коливання 
обсягів, створення чи скорочення робочих місць та ін. 

 
9.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 

З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ НА РЕСУРСИ 
 

Завдання вибору оптимального рішення значно ускладнюється, 
якщо потрібно враховувати різні обмеження. Прикладами таких 
обмежень у бізнесі можуть бути: 

а) обсяг реалізації продукції (існують межі попиту на продукцію); 
б) трудові ресурси (загальна кількість або за професіями); 
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13. Рентабельність підприємства – це: 
а) одержуваний підприємством прибуток; 
б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у 

відсотках до витрат коштів або капіталу; 
в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів 

та оборотних коштів; 
г) прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції. 
 
14. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як 

відношення: 
а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу; 
б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації; 
в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна 

підприємства; 
г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних 

фондів підприємства. 
 
15. Рентабельність продукції визначається як співвідношення: 
а) прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації продукції; 
б) прибутку від операційної діяльності та виручки від реалізації 

(без ПДВ та акцизу); 
в) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна 

підприємства; 
г) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості ОФ та 

оборотних коштів. 
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в) матеріальні ресурси (нестача матеріалів для виготовлення 
продукції у необхідній кількості); 

г) нестача фонду робочого часу обладнання тощо. 
Процес прийняття рішень з урахуванням обмежень передбачає 

визначення маржинального прибутку, який дає кожний виріб на 
одиницю обмеженого ресурсу. Перевага надається виробництву тих 
видів продукції, які забезпечують більш високу маржу покриття на 
одиницю обмеженого ресурсу. 

Наприклад, підприємство виготовляє пальта і куртки. Витрати 
тканини обмежені – 25 000 м, постійні витрати – 15 000 грн. Потрібно 
скласти план виробництва, який забезпечить максимальний прибуток. 
Вихідні дані наведено у табл. 12. 

 
Таблиця 12 

Вихідні дані для прану виробництва 
Показник Пальто Куртки Разом 

Питомі змінні витрати, грн 4 800 3 900  
Ціна виробу, грн 7 500 6 000  
Витрати матеріалу на одиницю виробу, м  3 2  
Маржа покриття на одиницю продукції, грн 2 700 2 100  
Маржа покриття на 1 м тканини, грн 900 1 050  
Попит, од 5 000 8 000  
Необхідні витрати тканини, м 15 000 16 000 31 000 
Наявність тканини, м   25 000 

 
Обмежуючим фактором є матеріальні ресурси. Незважаючи на те, 

що пальта мають більш високу маржу покриття на одиницю продукції, 
ніж куртки, з матеріалу, необхідного для виготовлення 2 пальто, 
можна зробити 3 куртки. Оскільки виробництво курток забезпечує 
більшу маржу покриття на 1 м тканини, їх має бути виготовлено 
стільки, скільки потребує попит, а решта тканини буде використана 
на випуск пальто. Прибуток за цим варіантом складе 9 900 тис. грн. 
(табл. 13, варіант 1). 

 
Таблиця 13 

Розрахунок прибутку 
Показник Варіант 1 Варіант 2 

Обсяг виробництва пальто, шт. 3 000 5 000 
Обсяг виробництва курток, шт 8 000 5 000 
Витрати тканини на пальто, м 9 000 15 000 
Витрати тканини на куртки, м 16 000 10 000 
Маржа покриття за пальто, тис. грн 8 100 13 500 
Маржа покриття за куртками, тис. грн 16 800 10 500 
Постійні витрати разом, тис. грн 15 000 15 000 
Прибуток, тис. грн 9 900 9 000 
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б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі; 
в) задоволення попиту; 
г) усі відповіді неправильні. 
 
8. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку 

від звичайної діяльності на величину: 
а) процентів за довгострокові кредити; 
б) податку на прибуток; 
в) суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку 

на надзвичайний прибуток; 
г) витрат на виконання позареалізаційних операцій. 
 
9. Прибуток від операційної діяльності – це: 
а) виручка від реалізації продукції; 
б) грошове вираження вартості товару; 
в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі 

(без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю; 
г) чистий прибуток підприємства. 
 
10. Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, 

не може бути використаним на: 
а) розвиток підприємства; 
б) стимулювання праці робітників підприємства; 
в) оплату поточних витрат підприємства; 
г) виплату дивідендів за цінними паперами. 
 
11. З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно 

(за умов конкуренції): 
а) підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити її собівартість; 
б) підвищувати якість продукції та ціни на неї; 
в) застосовувати нові технології виробництва продукції; 
г) правильно « а» і «б»; 
д) правильно «а» і «в»; 
є) усі відповіді правильні. 
 
12. Рентабельність – це: 
а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх 

витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства; 
б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; 
в) різниця між виручкою та прямими витратами; 
г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної 

продукції. 
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Варіант 2 передбачає виготовлення максимально можливої кількості 
пальто, але не є більш прибутковим. Отже, виробництво курток є 
більш вигідним шляхом в умовах обмежених матеріальних ресурсів. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 9 

«ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Які показники розраховують при обґрунтуванні рішення щодо 
збільшення виробничої потужності? 

2. У чому сутність ефекту кривої досвіду? 
3. Коли може статися необхідність прийняття додаткового 

замовлення за ціною нижче собівартості продукції? Наведіть приклади. 
4. Які обмеження зустрічаються у бізнесі при обґрунтуванні 

виробничої програми? 
5. Назвіть фактори, які доцільно враховувати для прийняття 

рішення «виробляти чи придбати». 
 

Тести 9 
1. Зі збільшенням виробничої потужності відбувається: 
а) збільшення суми постійних витрат; 
б) зменшення суми постійних витрат; 
в) збільшення суми змінних витрат; 
г) зменшення суми змінних витрат. 
 
2. При обґрунтуванні рішення про збільшення виробничої потужності 

слід встановити чи збільшиться: 
а) сума змінних витрат; 
б) прибуток підприємства; 
в) сума постійних витрат; 
г) зона безпеки підприємства. 
 
3. Що відбувається зі знову створеною вартістю при кожному 

подвоєнні виробництва продукції? 
а) жодних змін не відбувається; 
б) знижується приблизно на 20-30 %; 
в) підвищується на 20-30 %; 
г) знижується приблизно на 10-20 %. 
 
4. Процес прийняття рішень з урахуванням обмеженого ресурсу 

передбачає визначення: 
а) чистого прибутку; 
б) маржинального прибутку; 
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г) правильні «б» і «в»; 
д) усі відповіді правильні. 
 
2. Доход підприємства – це виручка: 
а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства 

та послуг невиробничого характеру; 
б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання 

робіт без урахування ПДВ та акцизу; 
в) від реалізації виготовленої підприємством продукції; 
г) усі відповіді правильні. 
 
3. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства 

відносяться доходи від: 
а) реалізації нематеріальних активів; 
б) пайової участі в діяльності спільних підприємств; 
в) реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей; 
г) усі відповіді правильні. 
 
4. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є 

доходом від: 
а) реалізації продукції, робіт, послуг; 
б) реалізації матеріальних цінностей і майна; 
в) позареалізаційних операцій; 
г) усі відповіді неправильні. 
 
5. Прибуток – це: 
а) виручка від підприємницької діяльності за мінусом матеріальних 

і прирівняних до них витрат; 
б) частина виручки, що залишається після відшкодування витрат 

на виробничу і комерційну діяльність; 
в) виручка від підприємницької діяльності мінус акцизний збір; 
г) доход підприємства. 
 
6. Прибуток як основний результативний показник діяльності 

підприємства характеризує: 
а) винагороду за підприємницьку діяльність; 
б) розмір монопольного доходу; 
в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу 

підприємства; 
г) доход, що отримується за сприятливих умов функціонування. 
 
7. Основною умовою одержання підприємством певної суми 

прибутку є: 
а) перевищення доходів над витратами; 




