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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Провідні промислові підприємства України мають 
на сьогодні незадовільні показники розвитку, причиною скорочення 
виробництва стала тимчасова окупація Криму та частини Донбасу, загальне 
економічне ускладнення в східних регіонах через логістичні проблеми. В 
сучасних умовах господарювання відсутні адекватні інструменти, які 
дозволяють виявити потенційні можливості промислових підприємств та 
розробити ефективні рішення щодо забезпечення розвитку всіх сфер їх 
діяльності. 

Машинобудування є провідною галуззю промисловості світу, від того, як 
підприємства машинобудування виконують поставлені завдання, залежить 
ефективність роботи інших галузей господарського комплексу країни в цілому. 
У зв’язку з цим актуальною проблемою сьогодні є розробка ефективних 
науково-методичних підходів до антикризового управління розвитком 
промислових підприємств. 

Найбільш значущі зарубіжні роботи у сфері розвитку підприємств 
належать Біру Ст., Демінгу Е., Джурану Дж., Друкеру П., Кросбі Ф., 
Нортону Д., Портеру М., Стігліцу Дж., Тагуті Г., Фейгенбауму А., 
Харрінгтону Дж. та ін. Питання антикризового управління висвітлені в роботах 
Андрушківа Б.М., Безчасного О.У., Бланка І.О., Васильєвої Т.А., Грозного І.С., 
Грязнової А.Г., Гуржій Н.М., Євтух О.Т., Зборовської О.М., Коваленко А.П., 
Лігоненко В.В., Мостенської Т.Л., Тарасової Г.О., Терещенко О.О., Череп А.В., 
Школьник І.О. та ін. 

Розвиток підприємства є складним і багатоплановим явищем. Існує 
неоднозначність термінологічного апарату з питань управління розвитком за 
сучасних умов господарювання. Ці особливості визначили необхідність 
розробки нових підходів до ефективного управління розвитком промислових 
підприємств за допомогою антисипативної парадигми, що має на меті 
адаптацію промислових підприємств до негативних впливів зовнішнього 
середовища. Недостатність теоретичних і практичних розробок у даній сфері, 
неможливість практичного використання багатьох із них обумовили вибір 
даного напряму дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи 
економічного факультету Запорізького національного університету за темою 
№3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 
забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер державної 
реєстрації 0117U000512). Особисто автором розроблено науково-методичний 
підхід щодо управління наслідками кризи промислових підприємств з 
урахуванням можливості реагування в різні моменти часу, який базується на 
моделях оцінювання втрат від кризи, витрат на її приборкання, ранжування 
криз за небезпечністю, а також знаходження оптимального моменту початку 
реалізації антикризових заходів.   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
теоретичних положень, розробка науково-методичних підходів і практичних 
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рекомендацій з антисипативного управління розвитком промислових 
підприємств за сучасних умов господарювання.  

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 

– розвинути понятійний апарат із теорії розвитку та антисипативного 
управління; 

– дослідити динаміку розвитку промислового виробництва; 
– розвинути методичний підхід до проведення аналізу потенціалу 

розвитку промислових підприємств в антисипативному управлінні; 
– розробити науково-методичний підхід щодо управління наслідками 

кризи промислових підприємств; 
– удосконалити модель контролю в антисипативному управлінні 

промисловими підприємствами; 
– удосконалити науково-методичний підхід до прогнозування 

відшкодування компенсації наслідків реалізації сигналів в антисипативному 
управлінні на промислових підприємствах; 

– розвинути методичний підхід до оптимізації рішень в антисипативному 
управлінні розвитком промислових підприємств; 

– розвинути модель організаційного забезпечення проведення перевірок 
при антисипативному управлінні на промислових підприємствах. 

Об’єктом дослідження є процеси антисипативного управління розвитком 
промислових підприємств за сучасних умов господарювання. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення і моделі 
антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 
умов господарювання.  

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження 
становлять роботи вітчизняних і зарубіжних учених у сфері теорії управління, 
теорії розвитку, теорії криз. У роботі використано сукупність загальнонаукових 
і прикладних методів дослідження: діалектичного пізнання, дедукції та індукції 
– для постановки проблем дослідження, вивчення та деталізації об’єкта 
дослідження (підрозділи 1.1, 1.3); морфологічного аналізу – при уточненні 
понятійно-категоріального апарату дослідження (підрозділ 1.1); абстрактно-
логічного підходу – при теоретичному узагальненні та формулюванні висновків 
(підрозділи 1.2, 2.2, 2.3); статистичного аналізу – при виявленні основних 
тенденцій розвитку машинобудування України та особливостей розвитку 
промислових підприємств (підрозділи 2.1, 2.2); функціонального синтезу – при 
формуванні концептуальних засад антисипативного управління розвитком 
промислових підприємств за сучасних умов господарювання (підрозділ 1.3); 
ситуаційного, системного, синергетичного та ієрархічного підходу – при 
розробці та реалізації заходів з антисипативного управління розвитком 
промислових підприємств за сучасних умов господарювання (підрозділи 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4); економіко-математичного моделювання – при розробці моделей 
антисипативного управління розвитком промислового підприємства за 
сучасних умов господарювання (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є звітність та 
первинна документація промислових підприємств України; статистичні дані 
Державної служби статистики України; річна бухгалтерська та оперативна 
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звітність машинобудівних підприємств України; нормативно-правові акти, які 
стосуються регулювання підприємницької діяльності; фахові видання, 
матеріали науково-практичних конференцій. Економічні розрахунки виконані 
шляхом використання сучасних методик і комп’ютерних технологій обробки 
статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 
теоретичних, методико-прикладних основ антисипативного управління 
розвитком промислових підприємств за сучасних умов господарювання, що 
забезпечило одержання таких основних наукових положень:  

вперше: 
– розроблено науково-методичний підхід щодо управління наслідками 

кризи промислових підприємств з урахуванням можливості реагування в різні 
моменти часу, який базується на моделях оцінювання втрат від кризи, витрат на 
її приборкання, ранжування криз за небезпечністю, а також знаходження 
оптимального моменту початку реалізації антикризових заходів. Використання 
цього науково-методичного підходу забезпечує промисловим підприємствам 
максимальний ефект від реалізації антикризових заходів; 

удосконалено: 
– модель контролю в антисипативному управлінні промисловими 

підприємствами, на основі використання інструментів лінійного 
програмування, що, на відміну від існуючих, забезпечує визначення 
контрольної суми витрат на компенсацію впливу очікуваних сигналів про зміну 
стану зовнішнього середовища та мінімізацію часу на їх обробку і вибір 
управлінських рішень; 

– науково-методичний підхід до прогнозування відшкодування 
компенсації наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на 
промислових підприємствах, в основі якого лежить статистичний метод 
розрахунку величини збитків від настання подій, яка передбачає, що оцінки 
середнього максимального значення інтенсивності сигналу та середнього 
значення його тривалості відомі. Використання запропонованого підходу, на 
відміну від існуючих, дозволить визначити функцію розподілу ймовірності 
очікуваної події, в результаті чого величина відшкодування компенсації 
наслідків реалізації сигналів не перевищить встановленого значення;  

– методичний підхід до оптимізації рішень в антисипативному 
управлінні розвитком промислових підприємств, який, на відміну від існуючих, 
полягає у виборі найбільш прийнятних варіантів реагування на сигнал про 
зміну стану оточення підприємства згідно встановлених обмежень за вартістю 
та очікуваною корисністю дії, що забезпечує максимізацію загальної 
ефективності використання бюджету з компенсації впливів зовнішнього 
середовища; 

набули подальшого розвитку:  
– понятійний апарат з теорії розвитку та теорії антикризового 

управління, а саме уточнено сутність поняття “антисипативне управління 
розвитком промислових підприємств”, під яким пропонується розуміти процес 
сканування та розпізнавання сигналів про зміну стану зовнішнього середовища, 
що матиме вплив на виробничу, кадрову, фінансову та збутову діяльність 
підприємств, на основі застосування методів ітерації, аналізу, прогнозування та 
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оптимізації управлінських рішень з обробки сигналів, що надходять, з 
урахуванням їх амбівалентності та рівня шуму;  

– модель організаційного забезпечення проведення перевірок при 
антисипативному управлінні на промислових підприємствах, в якості 
складових якої обрано об’єкти, суб’єкти перевірок, з урахуванням встановлення 
зони відповідальності та повноважень між ними, де виділено функціональну 
робочу групу та керівника робочої групи, для яких розроблено поетапний 
організаційний процес проведення перевірок в рамках антисипативного 
управління та контролю отриманих результатів, що, на відміну від існуючих 
моделей, дає можливість забезпечити якісний контроль на підприємстві;  

– методичний підхід до проведення аналізу потенціалу розвитку 
промислових підприємств в антисипативному управлінні, що включає аналіз 
основних складових потенціалу (виробництво, персонал, інвестиції) та сигналів 
зовнішнього середовища за сферами прояву, що, на відміну від існуючих, дає 
можливість визначити вразливість підприємства в залежності від зміни стану 
окремих секторів його оточення та обрати найбільш оптимальну стратегію 
розвитку з урахуванням масштабності впливу сигналів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у широких 
можливостях використання розробленого науково-методичного підходу щодо 
управління наслідками кризи промислових підприємств; методичного підходу 
до проведення аналізу потенціалу розвитку промислових підприємств в 
антисипативному управлінні; моделі організаційного забезпечення проведення 
перевірок при антисипативному управлінні на промисловому підприємстві; 
моделі контролю в антисипативному управлінні промисловими 
підприємствами.  

Практичну значимість результатів дослідження визначають можливості 
антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 
умов господарювання та пов’язані з цим поліпшення результатів їх фінансово-
господарської діяльності.  

Основні результати дослідження знайшли практичне застосування у 
діяльності таких підприємств: ПрАТ “Корум Дружківський машинобудівний 
завод” (довідка №11/129 від 29.11.2017 р.), ПАТ “Запорізький механічний 
завод” (довідка №494/19 від 19.04.2018 р.), ПрАТ “Інститут керамічного 
машинобудування “Кераммаш” (довідка №012/04 від 04.02.2019 р.). 

Висновки та пропозиції дисертанта враховані у роботі Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної 
адміністрації (довідка №06/19-1330 від 12.03.2019 р.). 

Основні теоретичні положення, що становлять наукову новизну 
дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі економічного 
факультету Запорізького національного університету при викладанні 
дисциплін: “Антикризове управління корпорацією”, “Стратегічне управління”, 
“Управління ризиками”, “Управління фінансової санацією та банкрутство 
підприємств” (довідка №01.01-13/188 від 22.12.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення 
актуальної наукової проблеми з розвитку теоретичних положень, розробки 
науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 
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антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 
умов господарювання. Усі основні наукові положення, висновки та 
рекомендації, які винесено на захист, одержано автором самостійно. До 
переліку наукових робіт, виданих у співавторстві, внесено виключно матеріали, 
які є результатом особистої роботи здобувача. Власний науковий внесок 
дисертанта в наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у 
списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження доповідалися та отримали схвалення на 
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 
Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій ІІІ SYMPOZIUM 
NAUKOWE “UKRAINA-POLSKA – WSPOLPRACA SYNERGETYCZNA” 
“Польсько-українське співробітництво в розв’язанні сучасних соціально-
економічних проблем: наука, освіта, досвід” (м. Слов’янськ, 13-19 лютого 
2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Екологія – філософія 
існування людства” (м. Мелітополь, 26 квітня 2018 р.); XXІІ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна 
самосвідомість в умовах європейської інтеграції” (м. Київ, 18 квітня 2019 р.); 
XV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми та 
перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і світового 
господарства” (м. Хмельницький-Сатанів, 19-20 квітня 2019 р.).  

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 
викладено у 13 наукових працях, з них: 1 стаття у колективній монографії, 5 
статей у наукових фахових виданнях України (1 з них – у виданні 
наукометричної бази даних Web of Science, 4 – у виданнях інших 
наукометричних баз даних), 3 статті у наукових періодичних виданнях інших 
держав (1 стаття у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз 
даних), 4 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг 
публікацій – 6,29 друк. арк. (особисто автору належить 3,63 друк. арк.).   

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається  
зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 232 
найменувань на 22 сторінках, 11 додатків на 16 сторінках. Загальний обсяг 
роботи становить 236 сторінок, з них основний текст викладений на 168 
сторінках. Робота містить 39 таблиць та 30 рисунків (15 сторінок – таблиці і 
рисунки, які повністю займають площу сторінки). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі розкрито актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

завдання об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову новизну і практичну 

значущість отриманих результатів і запропонованих рекомендацій та їх 

апробацію. 

У першому розділі – “Теоретико-методичні аспекти антисипативного 

управління розвитком промислового підприємства за сучасних умов 

господарювання” – досліджено базові положення теорії управління і механізм 

її дії з точки управління за слабкими сигналами, уточнено сутність поняття 

“антисипативне управління розвитком промислових підприємств”; досліджено 
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особливості управління наслідками кризи на промислових підприємствах в 

залежності від оперативності реагування на слабкі сигнали; розвинуто 

концептуальні положення антисипативного управління розвитком промислових 

підприємств, досліджено етапи їх формування. 

На основі проведеного діалектичного аналізу існуючих визначень понять 

“розвиток”, “антисипація”, “сигнал”, “антисипативне управління” в 

дослідженні під “антисипативним управлінням розвитком промислових 

підприємств” запропоновано розуміти процес сканування та розпізнавання 

сигналів про зміну стану зовнішнього середовища, що матиме вплив на 

виробничу, кадрову, фінансову та збутову діяльність підприємств, на основі 

застосування методів ітерації, аналізу, прогнозування та оптимізації 

управлінських рішень з обробки сигналів, що надходять, з урахуванням їх 

амбівалентності та рівня шуму. 

Визначено, що при антисипативному управлінні промисловим 

підприємством однією з особливостей є можливість гнучкого реагування на 

майбутні кризи. Завдяки тому, що антисипативне управління забезпечує раннє 

виявлення виникнення та розвитку кризи, підприємство зазвичай має запас часу 

до того, як криза розвинеться до значних масштабів. Підприємство може 

здійснити заходи для подолання кризи відразу, як виявлено її слабкі сигнали, 

так і відкласти антикризові заходи, щоб краще підготуватись та створити 

необхідні резерви ресурсів. При цьому виникає питання, які саме наслідки буде 

мати затримка зі здійсненням антикризових заходів, чи має промислове 

підприємство потрібний час, або необхідно невідкладно приступати до 

ліквідації кризи. 

Вирішення цих питань в дослідженні пропонується здійснювати з 

використанням комплексу інструментів, які поєднано у три групи: аналіз 

очікуваної кризи; аналіз потреб у ресурсах для антикризових заходів; 

оптимізація антикризових реакцій підприємства (рис. 1). При плануванні 

антикризових заходів слід враховувати, що зазвичай крупним промисловим 

підприємствам вкрай складно здійснити оперативне корегування річних або 

навіть квартальних планів. Тому реагування на кризи має враховувати 

звичайний горизонт планування, що прийнятий на підприємстві. Таким чином, 

можна встановити декілька моментів потенційного початку здійснення 

антикризових заходів:  

– відразу після виявлення слабких сигналів, що свідчать про наближення 

кризи; 

– у найближчі декілька періодів від виявлення слабких сигналів щодо 

настання кризи до початку кризи, які кратні плановим періодам промислового 

підприємства; 

– безпосередньо в момент виникнення кризи; 

– у періоди після виникнення кризи, які також кратні плановим періодам 

промислового підприємства та обмежені максимальним терміном стратегічного 

планування, що прийнятий на підприємстві.  
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Аналіз очікуваної кризи

Наслідки кризи без 
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Знаходження оптимального 
співвідношення витрат та 
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Пропозиції щодо реагування 
на очікувані кризи

Фактори, що впливають на 
ефективність підприємства

 
 

Рис. 1. Вибір антикризових заходів в залежності від оперативності реагування 
на слабкі сигнали 

Примітка: розроблено автором  
 

Для кожного із зазначених періодів мають бути встановлені втрати за 

умови розвитку кризи без антикризових заходів та за умови, що антикризові 

заходи було розпочато в один з проміжних періодів. У результаті буде 

отримана матриця втрат, яка відображає динаміку втрат при різних початках 

антикризових заходів. В загальному випадку у графічному вигляді динаміка 

втрат має вигляд, представлений на рис. 2. При початку антикризових заходів 

відразу після виявлення слабких сигналів щодо кризи розмір втрат описується 

площиною фігури, що зверху обмежена кривою 0V , знизу відрізком SkTT , а з 

правого боку горизонтом планування промислового підприємства ST . При 

цьому крива 0V  може співпадати з відрізком SkTT , коли прийняття 

антикризових заходів дає можливість повністю подолати кризу. 

При реалізації антикризових заходів одночасно з виникненням кризи 

обсяг втрат відповідає площині фігури, що зверху обмежена кривою kV , знизу 

відрізком SkTT , а з правого боку горизонтом планування промислового 

підприємства ST . При цьому крива kV  може співпадати з кривою 0V  (коли 
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дата початку впровадження антикризових заходів не є важливою, головне, щоб 

вона була до виникнення кризи або одночасно з початком кризи), або з 

відрізком SkTT , коли прийняття антикризових заходів дає можливість повністю 

подолати кризу.  

VN

V2

Vk

V0

V1

T1T0 T2 TSTk  
Рис. 2. Динаміка втрат промислового підприємства при різних датах початку 

антикризових заходів 
Примітка: розроблено автором 
 

При реалізації антикризових заходів після виникнення кризи обсяг втрат 

відповідає площині фігури, що зверху обмежена кривою 2V , знизу відрізком 

SkTT , а з правого боку горизонтом планування промислового підприємства ST .  

При відмові від реалізації антикризових заходів обсяг втрат відповідає 

площині фігури, що зверху обмежена кривою NV , знизу відрізком SkTT , а з 

правого боку горизонтом планування промислового підприємства ST .  

Аналіз потреб у ресурсах для реалізації антикризових заходів полягає в 

оцінюванні потреб у ресурсах та оцінюванні їх вартості. Підприємство може 

мати свої вільні ресурси для антикризових заходів, але в більшості випадків 

йому потрібен час для їх збору або вивільнення. У випадку перенаправлення 

ресурсів на реалізацію антикризових заходів з інших напрямів слід враховувати 

потенційні втрати через недоотриманий прибуток. Також підприємство може 

залучити ресурси з зовнішніх джерел, але при цьому їх вартість зростає через 

необхідність платити відсоток за кредитування. Отже, вартість ресурсів на 

антикризові заходи слід розраховувати як мінімум при виборі між залученням з 

зовнішніх джерел або перенесенням з інших напрямів діяльності (формула 1): 

 

 ,Z,ZminZ


  

    ,r1PCZ
n

D


      (1)
 

  ,r1CZ
n

K


  
 

де Z  – витрати на ресурси для реалізації антикризових заходів; 
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Z


 – витрати при використанні власних ресурсів для реалізації 

антикризових заходів; 

Z


 – витрати при використанні залучених ресурсів для реалізації 

антикризових заходів; 

C  – вартість заходів на антикризові заходи без врахування вартості 

залучення або перенесення з інших напрямів; 

P  – втрачений прибуток при перенесенні ресурсів для реалізації 

антикризових заходів з інших напрямів діяльності промислового підприємства; 

Dr  – відсоткова ставка для врахування можливості збереження коштів на 

банківському депозиті; 

Kr  – відсоткова ставка при залученні кредитних коштів; 

n  – кількість періодів, для яких здійснюється дисконтування. 

Встановлено, що для оптимізації антикризової стратегії промислового 

підприємства доцільно обрати такий момент початку реалізації антикризових 

заходів, який забезпечить найкращий вплив на загальну фінансову ефективність 

підприємства. Для цього необхідно знайти найбільшу різницю між втратами від 

кризи, якщо нічого не робити, та сумою втрат від розвитку кризи та витрат на 

реалізацію антикризових заходів за умови початку протидії кризі у визначений 

момент часу (формула 2):  

 

 ,EminEопт   

 ,EE j  

 ,WZWE jjNj 
      (2)

 

 ,0,,...,Z,Z,Z,...,Z,Z,ZZZ ,G21,2k,Q11,100  

 ,,W,...,W,W,W,...,W,W,WWW N,G21,2k,Q11,100
  

 

де оптE  – оптимальне значення ефективності антикризових заходів, яке 

досягається при початку реалізації заходів в момент часу оптT ; 

E  – множина значень ефективності антикризових заходів; 

jE  – значення ефективності антикризових заходів при їх здійсненні у 

момент часу jT ; 

Z  – множина витрат на ресурси для реалізації антикризових заходів при 

їх реалізації у різні моменти часу; 
W  – множина втрат від кризи за умови початку реалізації антикризових 

заходів у різні моменти часу; 

Q  – кількість планових періодів промислового підприємства від 

виявлення слабких сигналів щодо кризи до початку кризи; 
G  – кількість планових періодів промислового підприємства від початку 

кризи до кінця горизонту стратегічного планування. 



10 

Запропоновані моделі оцінювання втрат від кризи, витрат на її 

приборкання, ранжування за критеріями втрат, витрат та часу виникнення, а 

також знаходження оптимального моменту початку реалізації антикризових 

заходів складають науково-методичний підхід щодо управління наслідками 

кризи промислових підприємств з урахуванням можливості реагування в різні 

моменти часу.  

В дослідженні розвинуто концептуальні положення антисипативного 

управління розвитком промислового підприємства за сучасних умов 

господарювання, які складаються з ієрархічно послідовних рівнів створення 

комплексу методів та підходів реалізації функцій управління за слабкими 

сигналами: моніторингу, оцінки, аналізу та планування (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Відображення концептуальних положень антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств за сучасних умов господарювання 
Примітка: розроблено автором 

 
Основу концептуальних положень складає комплекс моделей оцінки, 

аналізу, оптимізації, прогнозування та контролю, розроблених на базі 
теоретико-методологічного та методичного забезпечення управління за 
слабкими сигналами, реалізація яких дозволить підвищити гнучкість 
реагування підприємства на майбутні кризи, його стійкість та адаптивність до 
змін, що відбуваються в зовнішньому та внутрішньому середовищі в процесі 
розвитку. 

У другому розділі – “Аналіз стану антисипативного управління 
розвитком промислових підприємств за сучасних умов господарювання” – 
досліджено динаміку розвитку промислового виробництва на базі проведення 
порівняльної характеристики Україна-Польща; запропоновано методичний 
підхід до проведення аналізу потенціалу розвитку промислових підприємств в 
антисипативному управлінні з метою подальшого використання результатів 
аналізу при формуванні стратегії розвитку; удосконалено методичний підхід до 
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оптимізації рішень в антисипативному управлінні розвитком промислових 
підприємств.  

Визначено, що підвищення ділової активності в зовнішньоторговельних 
відносинах України та Польщі за останні роки стає все більш і більш 
очевидним. Поступова переорієнтація ринків збуту української промислової 
продукції в бік Польщі вже в минулому році виразилася в тому, що польський 
ринок став другим після РФ для українських промислових виробників. 
Зміцнення торговельних відносин у промисловому секторі між двома країнами 
має під собою потужну базу, що виражається в великому промисловому 
потенціалі як Польщі, так і України, становлення та розвиток якого мав схожі 
та відмінні риси, дослідження яких є актуальним та своєчасним завданням на 
тлі створення нового торговельного симбіозу між країнами. 

У відсотковому відношенні реалізації продукції промисловими 
підприємствами України та Польщі виявлено, що за останні десять років 
промислове виробництво в Польщі в середньому зросло на 6,3%, тоді як в 
Україні за даний проміжок часу промислове виробництво скоротилося на 1,3% 
(досягнув історичного максимуму на рівні 18% в квітні 2010 р., перед цим  
скоротившись майже в тричі (34%) на початку 2009 р. (рис. 4).  

▬ продукція промислових підприємств Польщі; ▪▪▪▪ продукція промислових підприємств України 

 
 

Рис. 4. Динаміка реалізації продукції промислових підприємств  
України та Польщі за 2010-2018 рр. 

Примітка: сформовано автором  
 
Аналіз даних вказує на відсутність ефективних інструментів управління 

розвитком підприємств промисловості, серед яких основним є визначена 
стратегія дій на перспективу. Визначено, що формування стратегії розвитку 
промислового підприємства відбувається після проведення оцінки існуючих та 
потенційних можливостей організації. За умови проведення антисипативного 
управління, визначення напрямків стратегії розвитку залежатиме від виявлених 
сильних та слабких сторін підприємства в ході аналізу його потенціалу сукупно 
з аналізом стану зовнішнього середовища на предмет виявлення сигналів про 
зміну його стану. Проведення аналізу потенціалу розвитку промислового 
підприємства в антисипативному управлінні є першим етапом при 
обґрунтуванні вибору стратегії розвитку, що включатиме інформацію про 
можливості розвитку в виробничому плані, кадровому або технологічному в 
залежності від умов, що склалися у внутрішньому та зовнішньому середовищі 
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підприємства в заданий момент часу. Зроблено висновок, що основними 
обмеженнями у використанні розглянутих підходів аналізу потенціалу розвитку 
підприємства є відсутність зв’язку між аналізом складових потенціалу розвитку 
у внутрішньому та зовнішньому середовищі, що забезпечить визначення 
можливостей для розвитку або скорочення програм розвитку з розпізнавання 
слабких сигналів. 

Для вирішення даного завдання в дослідженні розроблено методичний 
підхід до проведення аналізу потенціалу розвитку промислових підприємств в 
антисипативному управлінні, що включає аналіз основних складових 
потенціалу (виробництво, персонал, інвестиції) та сигналів зовнішнього 
середовища за сферами прояву, що дає можливість визначити вразливість 
підприємства в залежності від зміни стану окремих секторів його оточення та 
обрати найбільш оптимальну стратегію розвитку з урахуванням масштабності 
впливу сигналів. 

При виборі ефективних рішень в антисипативному управлінні з набору 
доступних альтернативних варіантів, задачею яких є своєчасне реагування на 
отримані сигнали про зміну стану зовнішнього середовища підприємства, постає 
завдання щодо вибору таких рішень, корисність яких буде максимальною при 
встановлених фінансових обмеженнях. Особливої актуальності дане завдання 
набуває, коли на підприємстві впроваджуються програми розвитку, що вимагає 
суттєвого фінансування. Тому питання оптимізації процесів підготовки та 
прийняття рішень в антисипативному управлінні розвитком є обґрунтованим. 

Схематично процес оптимізації рішень в антисипативному управлінні 
розвитком промислових підприємств за альтернативними рішеннями 
представлено на рис. 5. 

 
Рис. 5. Оптимізація рішень в антисипативному управлінні розвитком 

промислових підприємств 
Примітка: розроблено автором  
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В табл. 1 представлено результати вибору оптимальних рішень в 
антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств на прикладі 
діяльності ПрАТ “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”, 
ТОВ Науково-виробнича корпорація “Енергосоюз” та ПрАТ Холдингова 
компанія “Укртехнопром”. 

Таблиця 1 

Формалізована характеристика рішень в антисипативному управлінні на 
прикладі машинобудівних підприємств, тис. грн. 

№п/п Зміст рішення ПрАТ “Інститут 

керамічного 

машинобудування 

“Кераммаш” 

ТОВ “Науково-виробнича 

корпорація “Енергосоюз” 

ПрАТ Холдингова 

компанія 

“Укртехнопром” 

Вартість Очікувана 

корисність 

Вартість Очікувана 

корисність 

Вартість Очікувана 

корисність 

1 Придбання додаткового 

верстата з ЧПУ 
26 48 32 41 21 45 

2 Ремонт токарного 

верстата 
30 35 29 38 37 41 

3 Удосконалення 

технологічної лінії за 

визначеним переділом 

41 47 52 58 43 49 

4 Удосконалення системи 

якості продукції за 

видом 

49 54 48 53 38 46 

5 Впровадження 

додаткового модуля 

автоматизованої 

системи управління 

виробництвом 

53 58 36 44 41 48 

Примітка: сформовано автором  
 

Запропонований методичний підхід до оптимізації рішень в 
антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств полягає у 
виборі найбільш прийнятних варіантів реагування на сигнал про зміну стану 
оточення підприємств згідно встановлених обмежень за вартістю та очікуваною 
корисністю дії, що забезпечує максимізацію загальної ефективності 
використання бюджету з компенсації впливів зовнішнього середовища.  

У третьому розділі – “Реалізація організаційно-економічних заходів 

антисипативного управління розвитком промислових підприємств за 
сучасних умов господарювання” – удосконалено модель організаційного 
забезпечення проведення перевірок при антисипативному управлінні на 
промислових підприємствах; розроблено науково-методичний підхід до 
прогнозування відшкодування компенсації наслідків реалізації сигналів в 
антисипативному управлінні на промислових підприємствах; удосконалено 
функції контролю витрат та часу на обробку сигналів в антисипативному 
управлінні.  

Необхідність проведення систематичних перевірок при антисипативному 
управлінні на промисловому підприємстві обумовлено проблемою своєчасного 
виявлення та усунення можливих відхилень, що можуть виникати у виробничо-
господарській діяльності підприємства та проведення з цього приводу 
коригуючих та превентивних заходів. Метою розробки організаційного 
забезпечення в даному випадку є відтворення процесу отримання результатів 
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таких перевірок та їх об’єктивного оцінювання для визначення рівня 
ефективності проведення антисипативного управління підприємством 
промисловості за слабкими сигналами, обробкою таких сигналів та 
нівелювання їх впливу. Для вирішення цього завдання в дослідженні приведено 
рекомендації щодо розробки складових організаційного забезпечення 
проведення перевірок при антисипативному управлінні на промислових 
підприємствах, виділено об’єкти та суб’єкти перевірок в антисипативному 
управлінні, встановлено зону відповідальності та повноважень між ними. 
Запропоновано відокремити функціональну робочу групу, для якої розроблено 
поетапний організаційний процес проведення перевірок в рамках 
антисипативного управління та контролю отриманих результатів.  

Визначено, що управління за слабкими сигналами про зміну стану 
зовнішнього середовища є ефективним інструментом при роботі з 
превентивними заходами з реагування на потенційні загрози для діяльності 
промислового підприємства, що можуть мати вплив на його стійкість та 
стабільність. В якості основних функцій антисипативного управління можна 
виокремити функції, що притаманні традиційним видам управління, серед яких: 
аналіз, оцінка, контроль, мотивація, планування та прогнозування. Саме 
прогнозування можна виділити як одну з основоутворючих функцій в управлінні 
за слабкими сигналами, адже, разом з функцією контролю та моніторингу стану 
зовнішнього середовища підприємства встановлення прогнозованих значень та 
оцінок настання подій, які є безпосередньо результатом виявленого раніше 
сигналу, є актуальним завданням. Тому в дослідженні розроблено науково-
методичний підхід до прогнозування відшкодування компенсації наслідків 
реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промислових 
підприємствах, в основі якого лежить статистичний метод розрахунку величини 
збитків від настання подій, яка передбачає, що оцінки середнього максимального 
значення інтенсивності сигналу та середнього значення його тривалості відомі. 
Використання запропонованого підходу дозволить визначити функцію розподілу 
ймовірність очікуваної події в результаті чого величина відшкодування 
компенсації наслідків реалізації сигналів не перевищить встановленого значення. 
Перевагами запропонованого підходу є можливість перерозподілу фінансових 
ресурсів (табл. 2).  

Таблиця 2 
Витрати на подолання кризи  

ПрАТ “Корум Дружківський машинобудівний завод”, тис. грн.  
Захід з подолання кризи Обсяг витрат на подолання кризи Обсяг втрат без 

подолання кризи 

Т0 Т1 Тк Т2 Тn 

Проведення ребрендингу 
підприємства 

860,00 920,56 1023,00 1302,45 2098,00 

Навчання персоналу 923,56 1087,23 1245,96 1341,36 2230,78 

Вдосконалення системи 
закупівель та договірної 

діяльності 
1578,23 1756,84 2147,69 2587,02 3624,07 

Технічне переозброєння парку 
обладнання 

2865,78 3125,74 3589,27 3856,41 4237,8 

Всього 6227,57 6890,37 8005,92 9087,24 12190,65 

Примітка: розраховано автором  
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З табл. 2 можна визначити економічний ефект, що отримає ПрАТ “Корум 

Дружківський машинобудівний завод” в залежності від періоду Т реагування на 

кризу, що складає 5963,08 тис. грн. в момент реагування Т0, 5300,28 тис. грн. в 

момент реагування Т1, 4184,73 тис. грн. в момент реагування Тк, 3103,41 тис. 

грн. в момент реагування Т2.  

Спостереження та виявлення сигналів про можливі загрози діяльності 

промислових підприємств вимагає розробки дієвих інструментів управління, 

серед яких особливе місце займає контроль. Основними задачами контролю в 

антисипативному управлінні є своєчасне відстеження таких сигналів про зміну 

або про можливу зміну стану зовнішнього середовища, що матиме наслідки для 

промислового підприємства. З урахуванням великої кількості факторів, що 

мають вплив на виникнення таких сигналів, зрозумілим є те, що жодна система 

контролю не здатна охоплювати всі сфери діяльності підприємства, які можуть  

бути базою відгуку внаслідок дії сигналів. За умови, що на підприємстві 

підтримується практика адекватного реагування на можливі загрози не в 

момент їх безпосередньої реалізації (що також є поширеним прикладом), а 

превентивно, тобто кожне управлінське рішення є виваженим та обґрунтованим 

як за вартістю його реалізації, так і за часом, необхідним для його 

впровадження з метою усунення ймовірності настання виявленого сигналу, то в 

даному випадку, на нашу думку, основною метою системи контролю в 

антисипативному управлінні є контроль саме витрат та термінів їх реалізації. 

В табл. 3 наведено умовні позначення вартості реалізації управлінського 

рішення з нівелювання кожного сигналу та обмеження за бюджетом , 

виділеним для цих заходів. 

Таблиця 3 
Оформлення витратної карти для нівелювання сигналів в антисипативному 

управлінні на ПАТ “Запорізький механічний завод”, тис. грн. 
 

     
Очікувана кількість 

сигналів у зовнішньому 

середовищі 

 4 6 4 9 3 15 

 
5 5 3 7 2 20 

 3 4 7 2 6 23 

 5 8 2 5 3 19 

Кількість 

сигналів, що 

підлягають 

обробці 

15 17 19 11 15  

Примітка: розроблено автором;  – управлінські рішення з 

мінімізації сили впливу виявленого сигналу на основні сфери діяльності промислового 

підприємства (виробнича, фінансова, кадрова, комерційна);   – сигнали, що 

матимуть вплив на сфери діяльності промислового підприємства 

 

Завдання контролю буде зводитися до вибору таких управлінських 

рішень з реагування на сигнали, сумарна вартість яких буде мінімальною за 

умови обробки встановленої очікуваної кількості сигналів. 

Математична модель матиме вигляд (формула 3):  
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     (3) 

 

За умови: 

 

 
 

 

В результаті отримаємо значення цільової функції, яке задовольняє 
встановленому бюджету на реалізацію управлінських рішень з реагування на 
кожен вид сигналу виходячи з його максимально очікуваної потужності.   

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретико-методичне 

узагальнення та вирішення актуального наукового завдання щодо 

антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 

умов господарювання. За результатами дослідження сформульовано такі 

основні висновки та рекомендації:  

1. Узагальнюючи існуючи точки зору науковців щодо розвитку 

понятійного апарату із теорії розвитку та антисипативного управління, 

запропоновано під розвитком промислового підприємства розуміти процес 

поступових змін, що відбуваються внаслідок впливу зовнішнього середовища, 

результатом чого є зміцнення життєздатних функцій підприємства та 

можливість адаптації до нових умов господарювання. Під “антисипативним 

управлінням розвитком промислових підприємств” пропонується розуміти 

процес сканування та розпізнавання сигналів про зміну стану зовнішнього 

середовища, що матиме вплив на виробничу, кадрову, фінансову та збутову 

діяльність підприємств, на основі застосування методів ітерації, аналізу, 

прогнозування та оптимізації управлінських рішень з обробки сигналів, що 

надходять, з урахуванням їх амбівалентності та рівня шуму. Сформоване 

визначення поняття дає змогу досягти промисловим підприємствам 

стабільності розвитку.  

2. Визначено динаміку розвитку промислового виробництва в Польщі, 

яка є помірно стабільною з невеликим просіданням на рівні 5-10% щороку, в 

Україні така динаміка мала катастрофічний тренд до скорочення починаючи з 

2015 р. з неможливістю відновлення показників у 2010-2013 рр., але у 2017-

2018 рр. ситуація у вітчизняній промисловості має тенденцію до покращення – 

3% приріст у сегменті переробної промисловості. Визначено особливості також 

у провідних галузях промислового виробництва, якщо в Польщі – це 

машинобудування, то в Україні – машинобудування на другому місці, після 

металургійного виробництва.  

3. Для визначення вразливості підприємства в залежності від зміни стану 

окремих секторів його оточення та обрання найбільш оптимальної стратегії 
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розвитку з урахуванням масштабності впливу сигналів розвинуто методичний 

підхід до проведення аналізу потенціалу розвитку промислових підприємств в 

антисипативному управлінні, що включає аналіз основних складових 

потенціалу (виробництво, персонал, інвестиції) та сигналів зовнішнього 

середовища за сферами прояву. 

4. Встановлено, що промислове підприємство, яке здійснює аналіз 

слабких сигналів завдяки ранньому попередженню щодо наближення кризи, 

має можливість обирати час для початку антикризових заходів. Для 

використання цієї можливості підприємству необхідно мати інструменти для 

здійснення обґрунтованого оцінювання, який саме момент часу є оптимальним. 

При цьому виникає питання, які наслідки буде мати затримка зі здійсненням 

антикризових заходів, чи має промислове підприємство потрібний час, або 

необхідно невідкладно приступати до ліквідації кризи. Для вирішення цієї 

проблеми розроблено науково-методичний підхід щодо управління наслідками 

кризи промислових підприємств з урахуванням можливості реагування в різні 

моменти часу.  

5. Доведено, якщо на підприємстві підтримується практика адекватного 

реагування на можливі загрози не в момент їх безпосередньої реалізації, а 

превентивно, тобто кожне управлінське рішення є виваженим та обґрунтованим 

як за вартістю його реалізації, так і за часом, необхідним для його 

впровадження з метою усунення ймовірності настання виявленого сигналу, то в 

даному випадку, основною метою системи контролю в антисипативному 

управлінні є контроль саме витрат та термінів їх реалізації. Для рішення цієї 

проблеми удосконалено модель контролю в антисипативному управлінні 

промисловими підприємствами, що дає можливість контролювати витрати на 

компенсацію визначених сигналів. 

6. Для визначення функції розподілу ймовірності очікуваної події 

удосконалено науково-методичний підхід до прогнозування відшкодування 

компенсації наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на 

промислових підприємствах, в результаті чого величина відшкодування 

компенсації наслідків реалізації сигналів не перевищить встановленого 

значення. Перевагами запропонованого підходу є можливість маневрування 

фінансовими коштами, вивільненими з бюджету, передбаченого для реагування 

на виявлені сигнали про зміну стану зовнішнього середовища. 

7. Для забезпечення максимізації загальної ефективності використання 

бюджету з компенсації впливів зовнішнього середовища, удосконалено 

методичний підхід до оптимізації рішень в антисипативному управлінні 

розвитком промислових підприємств, що полягає в оптимальному відборі 

варіантів реагування на сигнал згідно встановлених обмежень за вартістю та 

очікуваною корисністю дії. 

8. Обґрунтовано рекомендації щодо розробки складових організаційного 

забезпечення проведення перевірок при антисипативному управлінні на 

промислових підприємствах, виділено об’єкти, суб’єкти перевірок в 

антисипативному управлінні, встановлено зону відповідальності та 
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повноважень між ними. Рекомендовано відокремити функціональну робочу 

групу та запропоновано перелік професійних обов’язків. 
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кризи промислових підприємств з урахуванням можливості реагування в різні 
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промисловими підприємствами, на основі використання інструментів лінійного 
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по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2019.  

Диссертация посвящена развитию теоретических положений, разработке 
научно-методических подходов и практических рекомендаций по 
антисипативному управлению развитием промышленных предприятий в 
современных условиях хозяйствования. 

Разработан научно-методический подход к управлению последствиями 
кризиса промышленных предприятий с учетом возможности реагирования в 
разные моменты времени. Усовершенствована модель контроля в 
антисипативному управлении промышленными предприятиями на основе 
использования инструментов линейного программирования. Усовершенствован 
научно-методический подход к прогнозированию возмещения компенсации 
последствий реализации сигналов в антисипативном управлении на 
промышленных предприятиях. Развит методический подход к оптимизации 
решений в антисипативном управлении развитием промышленных предприятий. 

Нашел дальнейшее развитие понятийный аппарат по теории развития и 
теории антикризисного управления, а именно уточнена сущность понятия 
“антисипативное управление развитием промышленных предприятий”. Развита 
модель организационного обеспечения проведения проверок при 
антисипативном управлении на промышленных предприятиях. Развит 
методический подход к проведению анализа потенциала развития 
промышленных предприятий в антисипативном управлении.  

Ключевые слова: антисипативное управления, сигнал, развитие, 
предприятие, кризис, метод, подход, модель, оптимизация, контроль, оценка.  

 
ANNOTATION 

Kamińska B. Anticipatory management of the development of industrial 
enterprises under modern conditions of management. – Qualifying scientific work 
on the rights of manuscripts. 

Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 
(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 
types of economic activity). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2019.   

The dissertation is devoted to the research and development of theoretical and 
methodical principles of the formation of anticipatory management of the 
development of industrial enterprises under the current conditions of management. 

Based on principles of the theory of management and the mechanism of 
operation from the control point of the weak signals are explored, the essence of the 
concept of “anticipative management of the development of industrial enterprises” is 
specified, the features of management of the consequences of the crisis on industrial 
enterprises are investigated, depending on the responsiveness to the weak signals, 
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based on a scientific- appropriate methodological approach, taking into account the 
possibility of responding at different times, which based on models for estimating 
losses from the crisis, the cost of killing , ranking crises in danger, as well as finding 
the best since the start of anti-crisis measures. This became the basis for the further 
development of the conceptual provisions of the anti-social management of the 
development of industrial enterprises. 

The author analyzes the dynamics of industrial production development based 
on the comparative characterization of Ukraine-Poland, and proposes a methodology 
for analyzing the potential of industrial enterprises development in anticipatory 
management in order to further use the results of the analysis when forming a 
development strategy. 

It was introduced into the activity of PJSC “Institute of Ceramic Machine 
Building “Kerammash”, PJSC “Zaporizhzhia Mechanical Plant”, PJSC “Korum 
Druzhkivsky Machine Building Plant”, the author perfected the approach to 
optimization of solutions in the anticipative management of industrial enterprises, 
which consists in choosing the most suitable variants of the reaction to the signal 
about changes in the environment of the enterprise in accordance with the established 
restrictions on the cost and expected utility of the action. The approach was 
recognized as the most effective for PJSC “Kerammash”, which provided the 
enterprise with maximization of the overall efficiency of using the budget for 
compensation of environmental impacts. 

To ensure quality control at the enterprises, the organizational support of 
carrying out audits under anticipative management has been improved, by 
implementing the corresponding model at industrial enterprises as the components of 
which the objects, subjects, inspections are selected, taking into account the 
establishment of a zone of responsibility and authority between them. 

The author developed the approach to forecasting the compensation of the 
compensation of the consequences of the implementation of signals in the 
anticipative management of industrial enterprises, the use of the proposed approach, 
allows you to determine the function of distribution of the probability of the expected 
event, resulting in the magnitude of compensation for compensation of the 
consequences of the implementation of signals will not exceed the established value. 

The functions of controlling the costs and time for signal processing in 
anticipative control are improved due to the control model based on the use of linear 
programming tools. 

Conducting an analysis of the potential of industrial enterprise development in 
anticipatory management and justifying the choice of the development strategy, it 
will include information on the possibilities of development in the production plan, 
personnel or technological which depending on the conditions existing in the internal 
and external environment of the enterprise at a given point of time. It is determined 
that the development strategy of an industrial enterprise occurs after an assessment of 
the existing and potential capabilities of the organization, which provides 
identification of opportunities for the development or reduction of development 
programs for the recognition of weak signals. 

Key words: anticipatory control, signal, development, enterprise, crisis, 
method, approach, model, optimization, control, evaluation.  
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