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Група М-1 

Урок 6-7 

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ФІРМИ 

Мета: ознайомитися з основними функціями менеджменту та визначити 

основні методи, що використовуються в управлінні 

Виробнича діяльність у широкому змісті - діяльність людини, колективу 

людей, держави, спрямована на створення нових матеріальних і інших 

цінностей. Виходячи з підвищення ролі сфери послуг у суспільному 

виробництві сучасний менеджмент застосовує таке поняття як операційна 

система (рис. 1). 

Операційна система – це відкрита зовнішньому середовищу, цілісна, 

створена з багато численних взаємопов’язаних частин система, що здійснює 

не лише процес виробництва продукції та переробки сировини, але й процес 

надання послуг. 

 

Рис. 1. Операційна система 

 

Зовнішнє середовище організації  - це те середовище, що створює певні 

умови для функціонування фірми (компанії) як суб’єкта ринку, внутрішнє 

середовище – це можливий існуючий у розпорядженні компаній ресурс, який 
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при наявності відповідних зв’язків обумовлює успішне функціонування 

компанії. 

Зовнішнє середовище фірми виступає як щось задане. Його підрозділяють 

на середовище прямого впливу, що безпосередньо впливає на функціонування 

організації, та середовище непрямого впливу. 

До сфери прямого впливу належать: постачальники, споживачі, 

конкуренти, державні органи. 

Постачальники – це джерела надходження первісних ресурсів в 

організацію, це можуть бути як матеріальні ресурси, робоча сила (трудові 

ресурси), капітал (фінансові ресурси), так і інформація, що надходить з 

зовнішнього середовища. 

Споживачі – це ті, хто відчуває потреби і створює попит на певну 

продукцію, а також споживає вироблену продукцію. Тут необхідно зазначити, 

що умови функціонування підприємства у сучасній економіці потребують не 

шукати споживача для виготовленої продукції, а виробляти продукцію у якій 

є потреба. 

Конкуренти – це підприємства, організації, що виробляють аналогічну 

продукцію, але можуть в процесі виробництва використовувати інші 

продуктивні сили, за рахунок чого можуть мати переваги на ринку попиту 

певної продукції, або навпаки. 

Державні органи – це органи, що регулюють діяльність підприємства, 

організації при здійсненні виробничих відносин на всіх стадіях суспільного 

виробництва. 

До сфери непрямого впливу відносять: міжнародні та соціально-

культурні фактори, стан економіки та науково-технічний прогрес. 

Стан економіки – це фактор, що визначає загальну вартість вхідних 

ресурсів та здібність споживачів до придбання певних товарів та послуг. 

Соціально-культурні фактори – це фактори, де мають перевагу життєві 

цінності та традиції, характерні для тієї чи іншої країни, тобто менталітет. 
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Міжнародні відносини – це взаємодія стану економіки країни-виробника 

визначеної продукції зі станом економіки країни-постачальника вхідних 

ресурсів, споживачів чи конкурентів. 

Науково-технічний прогрес – це характеристика технологічного розвитку 

суспільства, яка безпосередньо впливає на виробництво тієї чи іншої продукції 

та має можливість отримати конкурентні переваги. 

Взагалі зовнішнє середовище може бути охарактеризовано трьома 

основними якостями: 

1. Взаємопов’язаність факторів зовнішнього середовища – це сила, з якою 

зміна одного фактору впливає на інші фактори. 

2. Складність – кількість та різновид факторів, що значним чином 

впливають на організацію. 

3. Рухливість – відносна швидкість зміни середовища. 

4. Невизначеність – відносна кількість наявної інформації про середовище 

та впевненість у її точності. 

 

Завдання до теми 

Формування внутрішнього середовища організації 

https://learningapps.org/display?v=ppxa9r55t21 

Характерні властивості зовнішнього середовища 

https://learningapps.org/display?v=pmdgdm7z221 

Характеристика зовнішнього середовища організації 

https://learningapps.org/display?v=pwsaiznna21 
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