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АНОТАЦІЯ 

 

Каміньська Б. Антисипативне управління розвитком промислових 

підприємств за сучасних умов господарювання. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних положень, 

розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій з 

антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 

умов господарювання.  

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 

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.  

Під розвитком промислового підприємства Запропоновано розуміти 

процес поступових змін, що відбуваються внаслідок впливу зовнішнього 

середовища, результатом чого є зміцнення життєздатних функцій підприємства 

та можливість адаптації до нових умов господарювання. 

Стислий огляд наукових робіт з дослідження слабких сигналів про зміну 

стану зовнішнього середовища, дозволив встановити, що такі сигнали є 

своєрідними повідомленнями про настання кризових чи сприятливих явищ в 

макросередовищі, що матиме вплив на розвиток підприємства. 
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Антисипацію пропонується розуміти як дію з розпізнавання, 

прогнозування або попередження настання певних подій. Під антисипативним 

управлінням розвитком промислового підприємства пропонується розуміти 

процес сканування та розпізнавання сигналів про зміну стану зовнішнього 

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

діяльність підприємства, на основі застосування методів ітерації, аналізу, 

прогнозування та оптимізації управлінських рішень з обробки сигналів, що 

надходять з урахуванням їх амбівалентності та рівня шуму. 

Доведено, що 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 . При плануванні антикризових 

заходів пропонується враховувати, що зазвичай крупним промисловим 

підприємствам вкрай складно здійснити оперативне корегування річних або 

навіть квартальних планів. Пропонується 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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Визначено динаміку розвитку промислового виробництва в Польщі та в 

Україні, на основі чого досліджено структуру експорту промислової продукції 

цих країн та доведено, що для Польщі розвиток промислового виробництва є 

перспективним, інтенсивним та потенційним, тоді як українське промислове 

виробництво щороку скорочуються щороку, а економічні акценти зміщуються 

на сільське господарство та агарну сферу. 

Розвинуто концептуальні положення антисипативного управління 

розвитком промислового підприємства за сучасних умов господарювання, яка 

складається з ієрархічно послідовних рівнів створення комплексу методів та 

підходів реалізації функцій управління за слабкими сигналами: моніторингу, 

оцінки, аналізу та планування.  

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 методику проведення аналізу 

потенціалу розвитку промислових підприємств в антисипативному управлінні з 

метою подальшого використання результатів аналізу при формуванні стратегії 

розвитку; удосконалено підхід оптимізації рішень в антисипативному 

управлінні розвитком промислових підприємств. 

Обґрунтовано, що антисипативне управління промисловими 

підприємствами з виявленням слабких сигналів щодо кризи дає підприємству 

можливість гнучкого реагування на майбутні кризи. Підприємство має запас 

часу до того, як криза розвинеться до значних масштабів, тому може як негайно 

здійснити заходи для подолання кризи так і витратити час на підготовку та 

створити необхідні резерви ресурсів для антикризових заходів.  

Проаналізовано традиційні підходи щодо реагування підприємств на 

кризи і зроблено висновок, що поза увагою більшості дослідників залишилось 

питання оцінювання наслідків такого реагування та термінів здійснення 

антикризових заходів. Акцентовано на необхідності розробки  інструментів, які 

вирішують питання формалізованого оцінювання наслідків антикризових 
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заходів; порівняння антикризових заходів за умови їх реалізації у різні 

проміжки часу; співставлення ефекту від антикризових заходів з ресурсами, 

необхідними для їх реалізації та врахування вартості залучення цих ресурсів; 

визначення оптимального моменту реалізації антикризових заходів з погляду 

максимізації загальної ефективності промислових підприємств. 

Розроблено моделі оцінювання втрат від кризи, витрат на її приборкання, 

ранжування за інтегральним критерієм небезпечності, а також знаходження 

оптимального моменту початку реалізації антикризових заходів, які складають 

науково-методичний підхід щодо управління наслідками кризи промислових 

підприємств з врахуванням можливості реагування в різні моменти часу. 

Розвинуто 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 в роботі 

запропоновано підхід до оптимізації рішень в антисипативному управлінні 

розвитком промислових підприємств, що 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. 
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У третьому розділі «Реалізація організаційно-економічних заходів  

антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 

умов господарювання» удосконалено організаційне забезпечення проведення 

перевірок при антисипативному управлінні на промислових підприємствах; 

розроблено підхід прогнозування відшкодування компенсації наслідків 

реалізації сигналів в антисипативному управлінні на підприємствах 

промисловості; удосконалено функції контролю витрат та часу на обробку 

сигналів в антисипативному управлінні. 

Виділено функціональну робочу групу та керівника робочої групи, для 

яких розроблено поетапний організаційний процес проведення перевірок в 

рамках антисипативного управління та контролю отриманих результатів. 

Приведено рекомендації щодо розробки складових організаційного 

забезпечення проведення перевірок при антисипативному управлінні на 

промисловому підприємстві, виділено об’єкти, суб’єкти, перевірок в 

антисипативному управлінні, встановлено зону відповідальності та 

повноважень між ними.  

Удосконалено підхід до прогнозування відшкодування компенсації 

наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промисловому 

підприємстві, 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. Визначено, що перевагами запропонованого підходу є 

можливість маневрування фінансовими коштами, вивільненими з бюджету, 

передбаченого для реагування на виявлені сигнали про зміну стану зовнішнього 

середовища. 

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 



7 

промислового підприємства. 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. 

На основі використання інструментів лінійного програмування 

удосконалено модель контролю в антисипативному управлінні промисловим 

підприємством, що забезпечує визначення контрольної суми витрат на 

компенсацію впливу очікуваних сигналів про зміну стану зовнішнього 

середовища та мінімізації часу на їх обробку та вибір управлінських рішень. 

Розраховано економічний ефект від провадження антикризових заходів 

для ПАТ «Запорізький механічний завод».  

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

ПАТ «Запорізький механічний завод»,  ПрАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш», ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний 

завод». Висновки та пропозиції дисертанта враховані у роботі Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної 

адміністрації. Окремі теоретичні положення використовуються у навчальному 

процесі Запорізького національного університету при викладанні дисциплін: 

«Антикризове управління корпорацією», «Стратегічне управління», 

«Управління ризиками», «Управління фінансовою санацією та банкруцтво 

підприємств».  

Ключові слова: антисипативне управління, сигнал, розвиток, 

підприємство, криза, метод, підхід, модель, оптимізація, контроль, оцінка. 
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ANNOTATION 

 

Kamińska B. Anticipatory management of the development of industrial 

enterprises under modern conditions of management. – Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts.  

The 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, Zaporizhzhia, 

2019. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical positions, the 

development of scientific and methodological approaches and practical 

recommendations on the anticipative management of the development of industrial 

enterprises under modern conditions of management.  

In the first section «Theoretical and methodical aspects of anticipatory control 

of the development of an industrial enterprise under the current conditions of 

management» the basic principles of the theory of management and mechanism of 

action from the point of control on weak signals are investigated, the essence of the 

concept of «anticipatory management of the development of industrial enterprises» is 

specified; the peculiarities of crisis management at industrial enterprises are 

investigated, depending on the responsiveness of the response to weak signals; the 

conceptual provisions of the anticipatory management of the development of 

industrial enterprises have been developed, the stages of their formation have been 

investigated.  

Under the development of an industrial enterprise, it is proposed to understand 

the process of gradual changes that occur as a result of the influence of the external 

environment, which results in the strengthening of viable business functions and the 

ability to adapt to new business conditions.  

A brief review of scientific papers on the study of weak signals on the change 

in the state of the environment, has allowed establishing that such signals are peculiar 

messages about the onset of crisis or favorable phenomena in the macro environment, 
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which will have an impact on the development of the enterprise.  

Anticipatory is proposed to be understood as an act of recognizing, predicting 

or preventing the onset of certain events. Under an anticipatory control, the 

development of an industrial enterprise is supposed to understand the process of 

scanning and recognition of signals about changes in the state of the environment, 

which will have an impact on the production, personnel, financial and marketing 

activities of the enterprise based on the application of methods of iteration, analysis, 

forecasting and optimization of management decisions on signal processing which 

based on their ambivalence and noise level.  

It is proved that the enterprise can take measures for overcoming the crisis as 

soon as weak signals are revealed, and postpone anti-crisis measures in order to better 

prepare and create necessary reserves of resources. This raises the question of what 

consequences a delay in the implementation of anti-crisis measures will have, 

whether the industrial enterprise has the necessary time, or it is necessary to proceed 

immediately to the crisis. 

It is proposed to address these issues in the study using a set of tools that are 

combined into three groups: analysis of the expected crisis; analysis of resource 

requirements for crisis management; optimization of enterprise crisis response. When 

planning anti-crisis measures, it is suggested that it is usually difficult for large 

industrial enterprises to make prompt adjustments to annual or even quarterly plans. 

It is proposed to set several points for the potential start of the implementation of 

anti-crisis measures: immediately after the detection of weak signals indicating the 

approaching crisis; in the next few periods from the detection of weak signals about 

the onset of the crisis to the onset of the crisis, which are multiple of the planned 

periods of the industrial enterprise; immediately at the time of crisis; in the aftermath 

of a crisis, which is also a multiple of the planning period of an industrial enterprise 

and is limited by the maximum strategic planning period adopted by the enterprise. 

The dynamics of industrial production development in Poland and Ukraine was 

determined based on the structure of export of industrial products in countries was 

investigated and it was proved that for industrial production Poland is promising, 
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intense and potential, while Ukrainian industrial production is decreasing annually, 

and economic accents are shifted on agriculture and the agrarian sector.  

The conceptual provisions of the anticipatory management of the development 

of an industrial enterprise under modern conditions of economic activity, which 

consists of hierarchically consistent levels of creation of a complex of methods and 

approaches for the implementation of control functions for weak signals: monitoring, 

evaluation, analysis and planning are developed.  

In the second section «Analysis of the state of anticipatory management of the 

development of industrial enterprises under modern conditions of economic activity» 

the dynamics of industrial production development based on comparative 

characterization of Ukraine-Poland; the method of conducting analysis of the 

potential of development of industrial enterprises in anticipatory management is 

proposed for the further use of the results of analysis in the formation of the 

development strategy; the optimization of solutions in anticipatory management of 

the development of industrial enterprises has been improved.  

It is substantiated that anticipatory management by industrial enterprises with 

the detection of weak signals regarding the crisis gives the company the possibility of 

a flexible response to future crises. The enterprise has a spare time before the crisis 

develops to a large extent, so it is possible to immediately take measures to overcome 

the crisis and spend time for preparation and create the necessary reserves of 

resources for anti-crisis measures.  

The traditional approaches to responding to crises are analyzed, and it is 

concluded that the majority of researchers left out the question of assessing the 

consequences of such a response and the timing of anti-crisis measures. The emphasis 

is the need to develop tools that address the issues of formalized assessment of the 

effects of crisis-management measures; comparison of anti-crisis measures, provided 

that they are implemented at different intervals; comparing the effect of anti-crisis 

measures with the resources necessary for their implementation and taking into 

account the cost of attracting these resources; definition of the optimal moment of 

anti-crisis measures implementation in terms of maximizing the overall efficiency of 
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industrial enterprises.  

The models of estimation of losses from the crisis, the costs of its curtailment, 

the ranking by the integral criterion of danger, and also finding the optimal moment 

of the beginning of the implementation of anti-crisis measures, which constitute a 

scientific and methodological approach to managing the consequences of the crisis of 

industrial enterprises, taking into account the possibility of reacting at different times 

are developed.  

The approach to analyzing the potential of development of industrial 

enterprises in the anticipative management is developed, which includes analysis of 

the main components of the potential (production, personnel, investments) and 

signals of the external environment according to the spheres of manifestation, which 

makes it possible to determine the vulnerability of the enterprise, depending on the 

changing state of individual sectors of its environment and choose the most optimal 

development strategy, taking into account the magnitude of the influence of signals.  

When choosing effective solutions in antiicipatory management from a set of 

available alternatives, the task of which is to respond timely to the received signals 

about the state of the environment of the enterprise, the task is to choose such 

solutions, the usefulness of which will be maximum with the established financial 

constraints. This task becomes especially relevant when the company implements 

development programs that require significant financing. Therefore, at work the 

approach to optimization of solutions in anticipative management of the development 

of industrial enterprises is proposed, which consists in choosing the most suitable 

variants of the response to the signal about changing the state of the enterprise 

environment in accordance with the established restrictions on cost and expected 

utility of the action, which provides maximization of the overall efficiency of using 

the budget for compensation of environmental impacts.  

In the third section «Implementation of organizational and economic measures 

of anticipative management of the development of industrial enterprises under current 

conditions of management», organizational support for conducting audits under 

anticipative management at industrial enterprises was improved; the approach of 
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forecasting the compensation of the compensation of the consequences of the 

implementation of signals in the anticipative management of the industrial enterprises 

is developed; the functions of control of expenses and time for signal processing in 

anticipative management are improved.  

The functional working group and the head of the working group have been 

allocated, for which a phased organizational process of conducting audits in the 

framework of anticipative management and control of the obtained results has been 

developed. The recommendations for the development of the constituent parts of the 

organizational support for conducting audits under anticipative management at an 

industrial enterprise are given, objects, subjects, inspections in anticipative 

management are assigned, a zone of responsibility and authority are established 

between them.  

An approach to forecasting the compensation of the compensation of the 

effects of signals implementation in anticipative management on an industrial 

enterprise based on the statistical method of calculating the magnitude of damage 

from occurrence of events, which suggests that estimates of the average maximum 

signal intensity and average duration of its duration are known. It is determined that 

the advantages of the proposed approach are the possibility of maneuvering financial 

assets released from the budget provided for responding to detected signals about 

changing the state of the environment.  

Observing and detecting signals about possible threats to the activities of 

industrial enterprises requires the development of effective management tools, among 

which control occupies a special place. The main tasks of control in anticipatory 

management are the timely tracking of such signals about the change or the possible 

change of the state of the environment, which will have consequences for the 

industrial enterprise. 

It is proved that the enterprise supports the practice of adequate response to 

possible threats not at the moment of their immediate implementation, and 

preventively, that is, each management decision is balanced and justified both at the 

cost of its implementation and in the time necessary for its implementation in order to 
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eliminate the probability of an offensive the detected signal, in this case, the main 

purpose of the control system in anticipatory management is to control the exact costs 

and timing of their implementation.  

Based on the use of linear programming tools, the model of control in 

anticipatory management of an industrial enterprise has been improved, which 

provides determination of the checksum for the compensation of the influence of the 

expected signals on changing the state of the environment and minimizing the time 

for their processing and the choice of managerial decisions.  

The economic effect from the implementation of anti-crisis measures for PJSC 

«Zaporizhia Mechanical Plant» is calculated. 

The dissertation is performed according to the topics of the academic research 

work of the Faculty of Economics of Zaporizhzhia National University. The main 

results of the research were found to be practical in the activities of PJSC 

«Zaporizhzhya Mechanical Plant», PJSC «Institute of Ceramic Machine-Building 

«Kerammash», PJSC «Korum Druzhkivsky Machine-Building Plant». Conclusions 

and proposals of the dissertation are taken into account in the work of the Department 

of Economic Development and Trade of the Ternopil Regional State Administration. 

Some theoretical positions are used in the educational process of Zaporizhzhya 

National University teaching subjects: «Crisis Management Corporation», «Strategic 

Management», «Risk Management», «Management of financial rehabilitation and 

bankruptcy of enterprises». 

Key words: antispyptive control, signal, development, enterprise, crisis, 

method, approach, model, optimization, control, evaluation 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ГД – генеральний директор;  

КРГ – керівник робочої групи;  

КП – керівник підрозділу, що перевіряється;  

РГ – робоча група з проведення перевірок в антисипативному управлінні;  

З – затверджує;  

С – співпрацює, бере участь в проведенні перевірок в рамках антисипативного 

управління;  

В – виконавець (відповідальний), відповідає за проведення робіт в рамках етапу 

та його результат;  

ПрАТ – приватне акціонерне товариство;  

ПАТ – публічне акціонерне товариство;  

ІСУ – інтегрована система управління.  

 



20 

ВСТУП 

 

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., 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 
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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 

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; 
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– 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 
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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 

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; 
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– 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 

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 
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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.). 
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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 

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 
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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 212 

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). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНТИСИПАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 

1.1. Діалектичний аналіз понятійного апарату антисипативного 

управління розвитком промислових підприємств 

 

Розвиток підприємств є незворотною дією, але на кожному етапі вимагає 

адекватних методів управління для досягнення визначених керівництвом 

підприємств цілей функціонування в довгостроковій перспективі. Вітчизняні 

підприємства промисловості, зокрема, вимагають найбільш ефективних методів 

управління, застосування яких забезпечувало б максимально повне 

використання ресурсів та можливостей промислових підприємств. Як правило, 

такі можливості є прихованими від традиційного розуміння максимально 

повного використання потенціалу підприємства, розпізнавання яких є відносно 

новим видом у теорії управління організаціями та зводиться до виявлення 

слабких сигналів про зміну стану внутрішнього або зовнішнього середовища 

підприємства. Такі зміни, як правило, можуть справляти позитивний або 

дестабілізуючий вплив на діяльність промислових підприємств, уникнення чи 

мінімізація наслідків чого і є основною метою антисипативного управління, що 

виражається в управлінні за такими слабкими сигналами, їх скануванні, 

розпізнаванні та ідентифікації за сферами прояву. 

Теоретико-методологічні питання антисипативного управління розвитком 

промислових підприємств є актуальним завданням з точки зору оперативності в 

прийнятті та обробці інформації, що надходить до підприємств в сучасних 

умовах інформатизації та автоматизації бізнес-процесів та економіки в цілому 

(Borodzicz, 2005; Alfonso, Smith, 2008). Проте, їх розробка є неможливою без 

визначення теоретичного підґрунтя таких основних понять, як:  
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- розвиток; 

- розвиток підприємства;  

- управління;  

- система управління;  

- антисипація;  

- антисипативне управління; 

які вже були предметом дослідження в наукових роботах вчених-

економістів Янг С. (1972), Шумпетер Й. (1982), Вечканов Г.С., Вечканова Г.Т. 

та Пуляєв П.С. (1998), Большаков О.С.   (2000), Ігнат’єва І. та Максимцов К. 

(2000), Мильник  В.В., Титаренко Б.П. та  Волочненко В.А. (2001), 

Євдокимова А.С. (2002), Смирнов П.І. (2002), Румянцева З.П. та ін. (2002), 

Алієв В.Г та ін. (2003), Афанасьєв Н.В., Рогожин В.Д. та Рудика В.І.  (2003), 

Пономаренко В.С., Тридід О.М. та Кизим М.О.  (2003); Ларман І.  та Басілі В. 

(2003), Богатирьов І.О.  (2004), Глущенко В.В. (2004), Іванова Т.Ю. та 

Приходько В.І. (2004), Василенко М. (2005), Бакуменко А. та ін. (2006), 

Зайцев П.Є. (2006), Запасна Г.В. (2006), Мочерний С.В. (2006),  

Раєвнєва О.В. (2006), Зельдович Б.З. (2007), Казначевськая Г.Б.,  

Чуєв І.Н. та Матросова О.В. (2007), Лапигін І.У. (2007), Мидюк О.Н., 

Горьканова Л.В. та Янгичер О.С. (2008), Вутен П. та Джеймс А. (2008), 

Воронцова Г.В. (2010), Олексіїв А.Г. (2008a-b), Герчикова І.Н. (2010), 

Мостенська Т.Л. (2010), Гуржій Н.М. (2011), Дунда С.П. (2011), Ким А. (2011), 

Плугіна Ю.А. (2011), Череп А.В. та ін. (2011), Бичков О. (2011), Тюха І.В. 

(2012), Побережний Р.О. (2012), Погорєлов Ю.С. (2012), Кизим А. та ін. (2013), 

Яркіна Н.М. (2014), Грозний І.С. (2015), Крилов Д.В. (2016), Бунді Н. та ін. 

(2017).  

Дослідження існуючих поглядів на дану проблематику засобами 

діалектичного аналізу дозволить визначити переваги та обмеження кожного 

поняття, що складають понятійний апарат антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств. 
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Вважаємо доцільним розпочати аналіз з найбільш вагомого поняття серед 

інших – поняття «розвиток». Через велику кількість існуючих  

тлумачень поняття «розвиток» як економічної категорії, для зручності та 

візуального сприйняття основні результати діалектичного аналізу зведено в 

табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Діалектичний аналіз поняття «розвиток», «розвиток підприємства» 

№ 

п/п 

Автор Визначення Обмеження в 

використанні 

1 2 3 4 

1. Шумпетер Й.  

(1982) 

Зміна траєкторії руху, зсунення стану 

рівноваги, перехід економічної системи 

від заданого на певний момент часу 

центру рівноваги до іншого, постійна 

адаптація економіки до мінливого центру 

рівноваги, здійснення нових комбінацій 

факторів виробництва 

Досить абстрактне, 

неточне визначення з 

якого незрозуміло що є 

показниками розвитку, 

його формою 

2. Мочерний С.В. 

(2006) 

Спрямовані та закономірні зміни 

матеріальних та нематеріальних об’єктів, 

які мають незворотний характер, 

внаслідок чого відбувається перехід від 

менш розвинених форм таких об’єктів до 

більш розвинених 

Дане визначення 

більше вказує на 

властивості та 

характеристики 

розвитку, ніж на його 

сутність 

3. Євдокимова Є.В. 

(2002) 

Процес, унаслідок якого відбувається 

зміна якості чого-небудь, перехід від 

одного якісного стану до іншого 

З даного визначення не 

зрозуміло що саме 

автор мав на увазі під 

якістю розвитку, в 

чому саме виражається 

перехід якісного стану 

розвитку 

4. Афанасьєв Н.В.,  

Рогожин В.Д., 

Рудика В.І.  

(2003) 

Об'єктивна зміна тільки якісних 

характеристик системи, що обумовлена як 

фундаментальними законами природи 

(єдності та боротьби протилежностей, 

переходу кількість у якість, розвитку 

суспільства по спіралі та нагору),  

так і закономірностями функціонування 

конкретних систем (старіння устатку-

вання, виснаження природних ресурсів), 

при якій формуються нові властивості 

системи 

Не зрозуміло які саме 

нові властивості 

системи формуються 

внаслідок розвитку, в 

чому їх сутність та 

значення 
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1 2 3 4 

5. Богатирьов І.О. 

(2004) 

Характеристика динамічного стану 

підприємства, обумовлена цілями його 

функціонування та розвитку, а також 

феномен життя суспільства, який визначає 

«систему координат», в якому воно 

здійснює свою життєдіяльність 

Абстрактне, 

неконкретизоване 

визначення поняття 

розвитку 

6. Череп А.В.,  

Лепьохін О.В., 

Лепьохіна І.О. 

(2011) 

Здатність робітників підприємства 

пізнавати й створювати можливості, 

інтегруючи в просторі та часі процеси 

трансформації всіх видів ресурсів для 

виробництва матеріальних благ та послуг, 

єдність можливостей та процеси їх 

реалізації 

Акцентування уваги 

виключно на 

кадровому ресурсі як 

вирішального 

фактору розвитку  

7. Бичков О.О. 

(2011) 

Здатність системи підтримувати певні 

темпи руху та утримувати рівновагу при 

зовнішніх збуреннях 

Не зрозуміло що саме 

автор має на увазі під 

темпами руху, як 

вони визначаються та 

в чому виражаються 

8. Тюха І.В. (2012) Здатність керівництва підприємства 

забезпечувати довгострокове функ-

ціонування та досягнення стратегічних 

цілей на основі використання системи 

наявних ресурсів 

В даному визначенні 

поняття розвиток 

виражається через 

поняття здатності, що 

є більш доцільним 

при визначенні 

поняття потенціалу 

9. Запасна Л.С. 

(2006) 

Незворотна, спрямована та закономірна 

зміна системи на підставі реалізації 

властивих механізмів самоорганізації 

Не зрозумілою є роль 

самоорганізації 

системи в процесі 

розвитку та діє 

факторів 

закономірних змін 

10. Бакуменко В.Д., 

Борисович С.О. 

(2009) 

Якісні зміни в господарській діяльності 

підприємства, що призводять до появи 

принципово нових позитивних зрушень у 

його діяльності 

Не зрозуміло, яким 

саме чином 

виникають якісні 

зміни та в чому вони 

виражаються. Також 

незрозумілим залиша-

ється питання щодо 

виключно позитивних 

змін 
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11. Плугіна 

Ю.А. (2011) 

Якісні перетворення діяльності за рахунок 

змін кількісних і структурних характеристик 

техніко-технологічних, організаційно-

комунікаційних, фінансово-економічних 

ресурсів на основі ефективного 

використання інтелектуально-кадрових 

ресурсів та інформаційних технологій 

Акцентування уваги 

автора виключно на 

ресурсній складовій, як 

основоутворюючої бази 

для розвитку 

12. Побереж-

ний Р.О. 

(2012) 

Спрямована зміна якісного стану організації, 

її структури, складу або властивостей, 

кількісних чи якісних змін елементів 

організації. При цьому розвитку організації 

притаманні ті ж властивості, що і «філо-

софському розвитку», тобто циклічність і 

спіральність 

Дане визначення носить 

універсальний характер, 

яке може бути 

використано при 

визначенні розвитку будь-

чого 

13. Погорєлов 

Ю.С.  

(2012) 

Безупинний процес, що відбувається за 

штучно встановленою або природною 

програмою як зміна станів підприємства, 

кожен з яких є якісно іншим за попередній, 

через що у підприємства як у більш складної 

системи виникають, розкриваються та можуть 

бути реалізовані нові можливості, властивості, 

якості та характерні риси, які сприяють його 

здатності виконувати нові функції, 

вирішувати принципово інші завдання, що 

зміцнює його позиціонування в зовнішньому 

середовищі і підвищує здатність протидіяти 

негативним впливам 

Визначення поняття 

розвиток через адаптивну 

функцію, що також може 

вважатися однією з 

характеристик розвитку 

14. Понома-

ренко В.С.  

(2003) 

Процес переходу системи у новий якісний 

стан за рахунок накопичення кількісного 

потенціалу, зміни й ускладнення структури і 

складу, наслідком чого є зростання її 

здатності чинити опір впливу факторів 

зовнішнього середовища та підвищення 

ефективності функціонування 

З даного визначення не-

зрозуміло, що саме автор 

мав бід накопиченням 

кількісного потенціалу та 

його роль в процесі 

розвитку 

15. Раєвнева 

О.В. (2006) 

Незворотний, спрямований, закономірний і 

унікальний процес змін відкритої системи у 

просторі і часі; процес формування нової 

відкритої системи, виражений у якісній зміні 

складу, структури і способу функціонування 

системи, що виявляється у кризовій формі і 

спрямований на досягнен- 

В даному визначенні автор 

дав комплексне 

визначення поняття 

розвиток, проте, 

незрозуміло в чому саме 

виражається розвиток та 

його прояв 
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  ня цілей підприємства; унікальний 

процес трансформації відкритої системи 

в просторі і часі, що характеризується 

постійною зміною цілей його існування 

шляхом формування нової відкритої 

системи і переводом його в нову 

траєкторію розвитку 

 

16. Забродський 

В.А.,  

Кизим М.О. 

(2013) 

Процес переходу економіко-виробничої 

системи у новий, більш якісний стан 

шляхом накопичення кількісного 

потенціалу, зміни й ускладнення 

структури і складу, наслідком чого є 

підвищення її здатності чинити опір 

руйнівному впливу зовнішнього сере-

довища та ефективність функціонування 

Автори акцентують увагу 

виключно на негативних 

факторах впливу зовніш-

нього середовища на 

процес розвитку та нові 

виникаючі функції під 

дією такого впливу 

17. Грозний І.С. 

(2015) 

Закономірний процес переходу системи з 

одного стану в інший, який досягається 

завдяки збалансованості розвитку 

факторів виробництва, що визначають 

ефективність реалізації ресурсних 

можливостей підприємства відповідно до 

умов формування зростання й розвитку, 

продиктованих зовнішнім середовищем 

З даного визначення 

незрозуміло що саме 

мається в виду під 

збалансованим розвитком 

факторів виробництва та 

яким чином досягається 

збалансованість в процесі 

розвитку 

Примітка: складено автором на основі: (Шумпетер, 1982; Євдокимова, 2002; 

Пономаренко, 2003; Афанасьєв та Богатирьов, 2004; Рогожин та Рудика, 2003; Мочерний, 

2006; Раєвнева, 2006; Запасна, 2006; Бакуменко та Борисович, 2009; Череп, Лепьохін та 

Лепьохіна, 2011; Грозний та Бичков, 2011; Плугіна, 2011; Тюха, 2012; Побережний, 2012; 

Погорєлов, 2012; Забродський та Кизим, 2013; 2015)  

 

Розглянувши подані в таблиці визначення поняття «розвиток», їх сутність 

та обмеження у використанні, можна зробити висновок, що в своїй більшості 

вони спираються на якусь одну або декілька характерних властивостей  

поняття «розвиток». Тому вважаємо доцільним розширити  

перелік локально розглянутих характеристик поняття «розвитку»  
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при його тлумаченнях в табл. 1.1 більш повним переліком. Отже,  

розвиток: 

- в процесі руху та змін набуває можливості до саморуху;  

- відображає зміни явищ під впливом внутрішніх протиріч;  

- зовнішні фактори не викликають нового руху, а лише модифікують 

його;  

- здійснюється переважно шляхом свідомих, цілеспрямованих 

перетворень об’єкта розвитку;  

- безперервний у часі процес;  

- рух відбувається по спіралі; 

- якісні та кількісні зміни;  

- спрямований процес;  

- адаптація до зовнішнього середовища;  

- здатність чинити опір дестабілізуючому впливу факторів зовнішнього 

середовища;  

- протиріччя;  

- покращення;  

- довгостроковість;  

- нарощування внутрішнього та зовнішнього потенціалу підприємства; 

- інтеграція підприємства;  

- підвищення ефективності діяльності підприємства;  

- забезпечення конкурентних переваг; 

- підвищення життєздатності підприємства; 

- підвищення гнучкості підприємства до збурюючих факторів впливу 

зовнішнього середовища; 

- збільшення адаптивності складових підприємства до нових умов 

функціонування (Василенко, 2005; Дунда, 2011); 

- кількісно та якісно вимірюваний процес; 

- незворотність дії розвитку; 
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- набуття системою нових властивостей, які однаково можуть 

проявлятися як в процесі розвитку так і в процесі зворотного розвитку 

(деградації). 

Будь-який розвиток може відбуватись хаотично або системно, бути 

керованим чи некерованим процесом. Некерований розвиток призводить до 

непередбачених змін в роботі будь-якої системи, тому для упорядкування 

процесів, що відбуваються в ході розвитку та для досягнення визначених цілей 

розвитку (якщо такі є) має відбуватись управління такими процесами. Тому 

далі в дослідженні буде проведено діалектичний аналіз поняття «управління» та 

«система управління» табл. 1.2. 

Як видно з табл. 1.2, за результатами діалектичного аналізу понять 

«управління» та «система управління»,  автори переважно роблять наголос на 

існуванні взаємозалежних елементів, дія яких призводить до впливу керуючого 

суб’єкту на керований об’єкт для досягнення або підтримання цілей діяльності 

організації (системи). В уніфікованому виді дані поняття представляють саме 

таку схему, проте для розгортання їх більш глибокого змісту слід визначити їх 

основні властивості, які згідно (Румянцева, Саломатин та Акбердин, 2002) 

зводяться до наступних: 

- управління як наука – система впорядкованих знань у вигляді 

концепцій і теорій, що розглядають теоретично-методичний  

інструментарій управління як сукупність відповідних принципів, методів, 

засобів і форм; 

- управління як функція – вид професійної діяльності, що включає 

планування, організацію, координацію, мотивацію й контроль за виробничо-

господарською діяльністю підприємства, що забезпечує цілеспрямоване та 

раціональне функціонування господарюючого суб’єкта в умовах ринкової 

економіки; 

- управління як цілеспрямована, інформаційна дія суб’єкта 

управління на об’єкти управління; 
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Таблиця 1.2 

Діалектичний аналіз поняття «управління», «система управління» 

№ 

п/п 
Автор Визначення 

Обмеження в 

використанні 

1 2 3 4 

1. Янг С. (1972) Система управління організації - це 

підсистема організації, компонентами якої є 

групи взаємодіючих людей: її функції 

полягають в сприйнятті певних проблем 

організації (входів) і подальшому виконанні 

набору дій (процесів), яких виробляються 

рішення (виходи), що збільшують дохід від 

діяльності всієї організації (задоволення), 

або оптимізують деяку функцію всіх входів і 

виходів організації 

Система управління 

розглядається виключно 

з точки зору вирішення 

проблем, що постають 

перед підприємством 

2. Глущенко 

В.В., 

Глущенко 

В.І.  (2004) 

Системою управління можна називати 

конкретний апаратурний, нормативний, 

функціональний варіант реалізації 

технології, що дозволяє вирішувати 

конкретну проблему управління. За системи 

управління вважають системи, які 

призначені для такої дії на об'єкт 

управління, що переводить цей об'єкт в 

бажаний стан і (або) надає параметрам 

процесів, що відбуваються в ньому, певні 

кількісні або якісні значення 

З даного визначення 

незрозуміло які саме 

системи входять до 

складу системи 

управління, які 

переводять її в бажаний 

стан 

3. Воронцова 

Г.В. (2010) 

Система управління організацією (підпри-

ємством) – це спосіб взаємодії між суб'єктом 

і об'єктом управління, спосіб побудови 

взаємозв'язку між рівнями управління і 

функціональними галузями, що забезпечує 

оптимальне за даних умов досягнення цілей 

організації 

Поняття системи 

управління 

розглядається з точки 

зору досягнення цілей 

діяльності підприємства 

4. Ким А. 

(2011) 

Система управління підприємством визна-

чається як сукупність технічних і організа-

ційних методів і заходів, призначених для 

вирішення завдань управління різними 

аспектами діяльності підприємства 

З наведеного визначення 

незрозуміло які саме 

методи та підходи вхо-

дять до основних інстру-

ментів управління 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 4 

5. Алексєєв 

О.М.  (2008) 

Система управління – це організаційне 

складне ціле, що складається з безлічі 

взаємодіючих елементів, у тому числі 

об'єкта й суб'єкта управління 

 

Досить абстрактне та 

неконкретне визначення 

поняття системи управління 

6. Ігнатьєва 

А.В.,  

Максимцов 

М.М. (2000) 

Система управління будь-якою 

організацією є складною системою, 

створеною для збору, аналізу і 

переробки інформації з метою 

отримання максимального кінцевого 

результату при певних обмеженнях 

(нестача ресурсів, кадрів, можливостей 

підприємства) 

 

З даного визначення 

незрозумілим залишається 

момент переробки інформації 

з точки зору її подальшого 

використання в виробничо-

господарській діяльності 

підприємства 

7. Мильник В.В. 

(2001) 

Система управління виробничою 

організацією визначається як така, в 

якій реалізуються функції управління 

В даному визначенні поняття 

«система управління» розгля-

дається виключно з точки зору 

її функціональної при-

належності 

8. Смірнов Є.А. 

(2002) 

Сукупність всіх елементів, підсистем і 

комунікацій між ними, а також про-

цесів, що забезпечують задане (ціле-

спрямоване) функціонування органі-

зації 

 

Досить абстрактне та широке з 

точки зору практичного засто-

сування визначення поняття 

«система управління» 

9. Лапигін 

Ю.М. (2007) 

Система управління – це штучно 

створюваний комплекс елементів (лю-

дей, процедур, технологій, наукових 

теорій та ін.), призначених для 

вирішення складного організаційного, 

технічного, економічного комплексу 

проблем та завдань 

 

Розглядання поняття «система 

управління» з точки зору 

вирішення поточних та май-

бутніх проблем, що постають 

перед підприємством 

10. Алієв В.Г. 

(2003) 

Система управління – це сукупність 

керованого об'єкта та органу 

управління, дія якого спрямована на 

підтримку або поліпшення роботи 

об'єкта; система, в якій реалізуються 

функції управління 

 

З даного визначення 

незрозуміло що саме автор 

мав на увазі під сукупністю 

керованого об’єкту та органу 

управління, що саме слід 

відносити до цих категорій  

11. Зайцев А.К.  

(2006) 

Система управління – це множина 

взаємопов’язаних елементів (ланок), 

які складають єдине ціле, та 

реалізують процес управління для 

досягнення поставлених цілей 

З представленого визначення 

незрозуміло що саме авторка 

мала на увазі під взаємопо-

в’язаними елементами, за 

яким критерієм відбору вони 

складають єдине ціле в 

системі управління 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

12. Іванова Т.Ю. 

(2004) 

Система управління – це сукупність 

системи, що управляє (суб'єкт 

управління), та керованої системи 

(об'єкт управління) 

Дане визначення побудовано 

за уніфікованою формулою 

суб’єкт - об’єкт управління 

без конкретизації складових 

елементів та взаємозв’язків 

між ними 13. Алексєєв 

О.М. (2008a) 

Система управління - керуюча (суб'єкт 

управління) та керована (об'єкт 

управління) системи, а також система 

зв’язків між ними 

14. Большаков 

О.С.  (2000) 

Управління - це процес розподілу й 

руху ресурсів в організації з наперед 

заданою метою, за наперед розробленим 

планом і з безперервним контролем за 

результатами діяльності 

В даному визначенні 

поняття управління 

розглядається переважно з 

точки зору розподілу та руху 

ресурсів управління, без 

уваги питання їх 

формування та ефективності 

використання 

15. Вечканов В.С.  

(1998) 

Управління – це елемент, функція 

організаційних систем, що забезпечує 

збереження певної структури, збере-

ження підтримки режиму діяльності, 

реалізації програми, цілей діяльності, 

що складається з двох основних ком-

понентів: уміння організувати, вклю-

чаючи здатність делегувати повнова-

ження, і підприємницької інтуїції 

 

З даного визначення 

незрозуміла думка автора 

щодо поняття управління, це 

насамперед елемент більшої 

системи чи одна з основних 

функцій діяльності 

підприємства 

16. Герчикова 

І.Н. (2010) 

Управління – це усвідомлена, ціле-

спрямована дія суб’єктів (економічних, 

соціальних, політичних та інших 

відносин) на окремих людей, трудові 

колективи й більш широкі спільноти, а 

також на економічні об’єкти з метою 

досягнення цими суб’єктами цілей і 

забезпечення стабільності та динаміч-

ності розвитку керованого об’єкта 

 

За даним визначенням 

незрозуміло за рахунок чого 

реалізується управління на 

підприємстві 

17. Зельдович 

Б.З. (2007) 

Управління – це процес планування, 

організації, мотивації й контролю, 

необхідний для формулювання та 

досягнення цілей організації 

 

Автором обмежено дане 

визначення за функціо-

нальною приналежністю 

поняття «управління» 

18. Казначевська 

В.Б.  (2007) 

Управління розглядається як процес 

переведення керованої системи в 

наперед заданий стан за допомогою 

інформаційної дії, що спрямовується від 

керуючої системи 

Не зрозуміло що саме автор 

має на увазі під інформа-

ційною дією в управлінні та 

ефективності її застосування 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

19. Мидюк 

О.М. (2008) 

Під управлінням розуміється сукупність 

процесів, що забезпечують підтримку 

системи в заданому стані і (або) переведення 

її в новий більш життєвий стан організації 

шляхом розробки й реалізації 

цілеспрямованих дій: збір інформації; 

передачу та обробку необхідної інформації; 

прийняття рішень, що обов’язково включає 

визначення управляючих дій 

Досить універсальне 

визначення, що може бути 

використано при 

дослідженні управління 

економічними системами 

20. Румянцева 

З.П.  (2002) 

Управління підприємством або іншими 

первинними суб’єктами господарювання 

розглядається як постійний і систематичний 

вплив на діяльність його структур для 

забезпечення злагодженої роботи та 

досягнення кінцевого позитивного 

результату 

Не зрозуміло, чому саме 

основною метою управлін-

ня має бути злагоджена 

робота та в чому це має 

проявлятись в процесі 

діяльності підприємства 

Примітка: складено автором на основі (Янг, 1972; Вечканов, 1998; Большаков, 2000; 

Максимцов, 2000; Ігнатьєва та Мильник, 2001; Смірнов, 2002; Румянцева, 2002; Алієв, 2003; 

Іванова, 2004; Глущенко та Глущенко, 2004; Зайцев, 2006; Лапигін, 2007; Зельдович, 2007; 

Казначевська, 2007; Мидюк, 2008; Алексєєв, 2008; 2008a; Воронцова, 2010; Герчикова, 2010;  

Ким, 2011)  

 

- управління як процес – сукупність взаємопов’язаних, взаємозу-

мовлених і взаємоузгоджених управлінських дій елементів адміністративного 

апарату підприємства, націлених на підвищення ефективності виробництва, 

максимальне використання потенціалу всіх виробничих ресурсів і реалізацію 

підприємницького інтересу; 

- управління як керівний орган – сукупність елементів (окремих 

виконавців, груп і підрозділів) системи управління, що забезпечують роботу 

підприємства як єдиного цілого (Румянцева, Саломатин та Акбердин, 2002); 

- управління як результат – сукупність кількісних та якісних змін, що 

відбуваються з керованим об’єктом під впливом органу управління за рівнями 

функціонування в системі (доповнено автором). 

Таким чином, розглянувши поняття «розвиток», «управління», «система 

управління» в процесі діалектичного аналізу понятійного апарату 
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«антисипативне управління розвитком промислових підприємств», останнім в 

цій системі категорійного апарату залишається поняття «антисипація». 

В широкому розумінні поняття «антисипація» (з лат. Anticipatio) – 

передбачення, уявлення предмета або явища в свідомості людини до того, як 

вони на практиці будуть сприйняті або реалізовані (Яркіна, 2014). Дане 

визначення стало основною для розуміння різними авторами поняття 

«антисипація» в залежності від предмету дослідження (Ashley та Morrison, 

1997; Coombs, 2006-2007; Глосарій. Психологічний словник, 2017). Для 

зручності та наочності результатів діалектичного аналізу даного поняття, 

зведено в табл. 1.3. 

Як видно з табл. 1.3, поняття «антисипація» носить переважно 

превентивний, прогностичний характер. В залежності від сфери  застосування, 

зокрема в економічній науці дане поняття перехрещується з темою управління 

за слабкими сигналами, що є основним (похідним) видом антисипативного 

управління. 

Згідно з Великою психологічною енциклопедією, (2012)  до основних 

переваг використання управління за слабкими сигналами можна віднести 

наступні: 

- підприємство має можливість встигнути вжити адекватних заходів 

до того, як загрозлива проблема стане гострою, а також заздалегідь створити 

потенціал для реалізації можливостей, що відкриваються;  

- процедури управління по слабких сигналів забезпечують 

відстеження, виявлення, аналіз, дослідження і вироблення  

адекватних реакцій підприємства на слабкі сигнали змін стану зовнішнього 

середовища;  

- можливість трансляції певних сигналів, які підприємство навмисно 

або ненавмисно передає в оточення, і які сприймаються суб'єктами середовища 

як сильні або слабкі. Крім того, внаслідок змін, що відбулися, виникають зміни 

у внутрішньому середовищі підприємства, які також можуть бути представлені 

як сильними, так і слабкими сигналами.  
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Таблиця 1.3 

Діалектичний аналіз поняття «антисипація» 

№ 

п/п 

Джерело Визначення Особливості 

використання 

1 2 3 4 

1. Англо-український 

словник (Балла, 

1996) 

Антисипація – це: передчуття, 

передбачення, сподівання, побо-

ювання; передчасність наступу 

Можливість 

застосування в якості 

превентивного заходу 

2. Новий англо-

український словник 

(Балла, 2007) 

Антисипація – це передчуття, 

передбачення, сподівання, 

короткочасне прогнозування розвитку 

подій в майбутньому 

Можливість 

застосування в якості 

прогностичної функції 

розвитку подій, дія 

яких вже почалася в 

теперішньому часі 

3. Великий тлумачний 

словник сучасної 

української мови 

(Бусел, 2003) 

Антисипація – це: передбачення, 

здогад, прогноз; передчасне настання 

якогось явища, дії;  заздалегідь 

складене уявлення про що-небудь 

Можливість 

застосування прогнозів 

розвитку подій на 

основі результатів 

подій, що відбувались 

в минулому 

4. Економічна 

енциклопедія 

(Мочерний, 2000) 

Антисипація – це: передбачення 

можливого розвитку подій; передчасне 

настання певного явища Можливість 

застосування поняття 

при розгляді 

антикризового 

управління чи ризик-

менеджменту 

5. Современный 

экономический 

словарь (Райзберг, 

Лозовский та 

Стародубцева, 1998) 

Антисипація – це: передбачення, 

випередження, завчасне розпізнавання 

можливого розвитку подій; передчасне 

настання будь-якого явища, яке 

повинне настати пізніше 

6. Merriam-Webster’s 

Collegiate Dictionary 

(2003) 

Антисипація – це: завчасна дія, яка 

бере до уваги чи передбачає подію, що 

відбудеться пізніше;  погляд вперед; 

використання безготівкових грошей 

(які ще не є доступними); візуалізація 

майбутньої події; об’єкт або форма, що 

передбачає подальші явища; раннє 

звучання одного чи декількох тонів 

подальшого акорду, що формують 

тимчасовий дисонанс 

Можливість засто-

сування в якості 

превентивної та 

прогностичної функції 

з урахуванням 

потенційних ризиків чи 

загроз 



42 

Продовження табл. 1.3 

1 2 3 4 

7. Большая 

психологическая 

энциклопедия 

(2012) 

Антисипація – це: здатність людини 

уявити собі можливий результат дії до 

його здійснення, а також можливість 

його мислення уявити спосіб вирішення 

проблеми до того, як вона реально буде 

вирішена (інтуїція); здатність організму 

людини або тварини підготуватися до 

реакції на будь-яку подію до його 

настання 

Можливість застосуван-

ня в якості рефлексив-

ного управління та 

прогнозування розвитку 

тих чи інших подій в 

майбутньому 

Примітка: складено автором на основі (Балла, 1996, 2007; Райзберг, Лозовский та 

Стародубцева, 1998; Мочерний, 2000; Бусел, 2003)  

 

На нашу думку, такий перелік можна доповнити наступними перевагами 

використання антисипативного управління (через управління за слабкими 

сигналами): 

- можливість використання минулого досвіду в управлінні за схожими 

сигналами про зміну стану зовнішнього середовища підприємства; 

- здатність нарощувати конкурентні позиції раніше за інших граків 

ринку за рахунок раннього виявлення загроз, що можуть відбутися в 

майбутньому; 

- економічність та ресурсозаощадженість такого виду управління, що 

вимагає витрат лише на сканування зовнішнього середовища про зміну його 

фону та основних елементів. 

Таким чином, на основі проведеного діалектичного аналізу понятійного 

апарату антисипативного управління розвитком промислових підприємств, 

досліджено сутність, зміст та основні властивості таких понять, як «розвиток», 

«система управління», «управління», «антисипація» в роботах вітчизняних та 

зарубіжних вчених. На основі визначених обмежень в використанні існуючих 

понять досліджуваного понятійного апарату, під антисипативним управлінням 

розвитком промислових підприємств пропонується розуміти комплекс методів 

та підходів з реагування на можливість настання кризи в діяльності 



43 

промислових підприємств, які базуються на результатах аналізу, оцінки, 

контролю, прогнозування втрат від кризи, компенсації дестабілізуючого впливу 

внаслідок зміни стану зовнішнього середовища та оптимального моменту 

впровадження превентивних заходів з метою підтримання стабільного розвитку 

та стійкості підприємств в процесі таких змін. 

Запропоноване визначення може також бути трансформовано під 

позитивні або нейтральні умови змін внутрішнього та зовнішнього середовища 

промислових підприємств, основна сутність чого буде зводитись до визначення 

сприятливого моменту для впровадження проектів розвитку та стратегічних 

ініціатив з урахуванням потенційних можливостей для стабільного розвитку: 

сприятливі ставки за кредитами, економіко-політичні стабільність в країні, 

позитивний інвестиційний клімат, стійкість валютного курсу тощо. 

 

 

1.2. Управління наслідками кризи на промислових підприємствах в 

залежності від оперативності реагування на слабкі сигнали 

 

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 

розів’ється 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.  

Таким чином, при антикризовому антисипативному управлінні існує 

необхідність в використанні методів оцінки доцільності та оперативності 

реагування на сигнали щодо кризи. Дослідженнями антикризового реагування 
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займались Боін М., Гарт Р. та Штерн В. (2005), Бартон І. (2007), Колмакова О. 

(2011), Брасе І. (2012), Чеснакова Л. та Гарбар К. (2012), Павловський С. (2012), 

Сай Д. (2014), Гроч М. (2014, 2016), Банді У. та ін. (2017), Безчасний O. та 

Taрасова Г. (2018), які розглядали різні аспекти реагування  

підприємства на кризу, ознаки якої було виявлено за допомогою аналізу 

слабких сигналів. 

Колмакова О.М. (2011) досліджувала виявлення та оцінювання слабких 

сигналів кризи на стадії прихованої або латентної кризи. Запропонована нею 

модель дає можливість оцінювати масштабність та інтенсивність слабкого 

сигналу щодо кризи, таким чином визначається глибина розвитку кризових 

явищ на підприємстві. В подальшому, на підставі отриманого інтегрального 

показника слабого сигналу щодо кризи, вона пропонує розробляти антикризові 

заходи з використанням принципів адаптивності, гнучкості, синергії, 

самоорганізації, контролю, оптимальності тощо (Колмакова, 2011). Але це 

дослідження не набуло подальшого розвитку для практичного прийняття 

рішень, які саме заходи слід запровадити для нейтралізації кризи та чи є взагалі 

необхідність в негайному реагуванні, або антикризові заходи можуть бути 

розпочаті пізніше. 

Павловський С. (2012) розглядав реагування на кризу в аспекті виявленні 

фінансових криз з використанням системи збалансованих показників. При 

цьому він вважає за необхідне не лише виявляти кризу, але й попутно 

визначати додаткові можливості та потенційні напрями для розвитку 

промислового підприємства. В якості основного показника, що аналізується в 

запропонованому в підході, розглядається показник вартості ризику, який  є 

добутком від ймовірності настання ризику та гіпотетичного розміру втрат. 

Головним недоліком цього підходу є відсутність пропозицій щодо зв’язку 

отриманого показника вартості ризику та антикризових заходів, які необхідно 

розробити на підставі отриманих слабких сигналів. Крім того, зазначений 

підхід орієнтований лише на фінансові ризики та не враховує інші види 

ризиків, що притаманні промисловому підприємству. 
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Також першочергову увагу саме фінансовим кризам приділяють у своєму 

дослідженні Ярошенко Ф. О. та Бушуєв С. Д. (2011), які розробили підхід для 

прогнозування розповсюдження світової фінансової кризи в Україні. В основу 

запропонованої дифузійної моделі покладено дослідження довгострокових та 

короткострокових трендів України та глобальних економічних трендів. Для 

аналізу проникнення кризи в запропоновано оцінювати дифузійні бар’єри, які 

можуть бути фінансово-економічними, операційними, технологічними та 

поведінковими. В результаті головними ризиками проникнення глобальних 

крих до України запропоновано вважати зменшення зовнішнього попиту на 

українську експортну продукцію, відплив капіталу з України, неповноцінну 

робота банківського сектору, залежність від зовнішніх кредитів. Але, 

незважаючи на перспективність цього підходу, його практична значущість для 

промислових підприємств є обмеженою, адже він не дає відповідей на питання, 

як саме окремі підприємства мають реагувати на дифузію глобальних 

економічних криз. 

Дослідження Ромашової Я. В. зосереджено на встановленні залежностей 

між стадіями життєвого циклу підприємства та притаманними цим стадіям 

кризам (Ромашова, 2016). При цьому кризові сигнали використовуються для 

виявлення переходів між стадіями життєвого циклу. Основними показниками, 

що аналізуються, є виручка від реалізації продукції, чистий грошовий потік, 

ліквідність, рентабельність тощо. Таким чином, вважається, що кожна стадія 

життєвого циклу підприємства має кризові точки, для яких можуть бути обрані 

відповідні антикризові заходи. Але слід відзначити, що в дослідженні не 

оцінюється актуальність та невідкладність антикризових заходів для кожного 

типу кризових точок, тобто, реагування на кризу не є гнучким.   

Специфіку реагування на кризу підприємств, що здійснюють торговельну 

діяльність, досліджено в роботі Сай Д. В. (2014), де встановлено типові кризові 

явища для вітчизняної економіки, зв’язок із світовою глобальною кризою та 

запропоновано напрями подолання кризи. Але слід зауважити, що ці пропозиції 
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є загальними та не враховують особливостей розвитку кризи на окремих 

підприємствах. 

Чеснакова Л. С. та Гарбар К. В. (2012) розробили концептуальну модель 

для раннього виявлення кризових явищ на підприємстві та розробки 

відповідних антикризових заходів. Але ця модель містить лише основні етапи 

виявлення кризових ситуацій та розробки антикризових заходів, при цьому 

відсутні формалізовані методи отримання кількісних або якісних оцінок 

вірогідної кризи, а також ніяк не оцінюється ефективність антикризових 

заходів. 

Крім того, серед дослідників, що розглядали необхідність реагування на 

кризи в аспекті антисипативного управління уваги заслуговують роботи таких 

науковців як Богониколос Н. (2004 a-b), Сметанюк О.А. (2005; 2006), 

Руденський Р.А. (2004; 2009), Манойленко О. В. (2006; 2010). Але усі ці 

дослідники не приділяли достатньої уваги питанню вибору моменту для 

початку антикризових заходів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що, незважаючи на наявність 

досліджень проблеми реагування на слабкі сигнали щодо наближення кризи, 

поза увагою більшості дослідників залишилось питання оцінювання наслідків 

такого реагування та термінів здійснення антикризових заходів. Тому для 

побудови системи антисипативного управління розвитком промислового 

підприємства в умовах перманентних криз необхідно розробити інструменти, 

які вирішують такі питання (Kаміньська та Тарасова, 2017): 

- формалізоване оцінювання наслідків антикризових заходів з 

отриманням кількісних оцінок у грошовому або іншому вимірі, що дає 

можливість здійснити порівняння антикризових стратегій; 

- порівняння антикризових заходів за умови їх реалізації у різні проміжки 

часу та з можливістю переносу дати початку реалізації антикризової стратегії; 

- співставлення ефекту від антикризових заходів з ресурсами, 

необхідними для їх реалізації та врахування вартості залучення цих ресурсів у 

різні проміжки часу; 
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- визначення оптимального моменту реалізації антикризових заходів з 

погляду максимізації загальної ефективності промислового підприємства. 

Вирішення цих питань пропонується здійснювати з використанням 

комплексу інструментів, які можна поєднати у три групи (рис. 1.1): 

Аналіз очікуваної кризи

Наслідки кризи без 
реагування

Прогнозування розвитку 
кризи

Аналіз потреб у ресурсах для 

антикризових заходів

Оптимізація антикризових реакцій 

підприємства

Наслідки кризи з 
реагуванням

Ранжування очікуваних криз

Прогнозування втрат 
підприємства

Оцінювання потреб у 
ресурсах

Оцінювання вартості ресурсів

Плани потреб у ресурсах

Плани витрат на залучення 
ресурсів

Класифікація криз за 
вартістю реагування та 

втратами

Знаходження оптимального 
співвідношення витрат та 

втрат

Пропозиції щодо реагування 
на очікувані кризи

Фактори, що впливають на 
ефективність підприємства

 

Рис. 1.1. Вибір антикризових заходів в залежності від оперативності 

реагування на слабкі сигнали 

Примітка: розроблено автором  
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– аналіз очікуваної кризи; 

– аналіз потреб у ресурсах для антикризових заходів;  

– оптимізація антикризових реакцій підприємства. 

При аналізі очікуваної кризи необхідно здійснити прогноз її розвитку та 

прогноз очікуваних втрат для підприємства (Додаток А, рис. А.1). Під 

прогнозуванням розвитку кризи мається на увазі побудова часового ряду 

очікуваних значень показників, що характеризують факторі зовнішнього та 

внутрішнього середовища, які мають безпосередній вплив на ефективність 

промислового підприємства. До таких факторів можна віднести:  

– ємність ринку продукції, яку виробляє промислове підприємство; 

– порівняну якість продукції промислового підприємства; 

– вартість та доступність усіх видів ресурсів, що потребує промислове 

підприємство; 

– ступінь зносу виробничого обладнання підприємства; 

– форс-мажорні ситуації, обумовлені техногенними або природними 

катастрофами; 

– доступність логістичних послуг та транспортної мережі для вивозу 

продукції та постачання сировини; 

– інші фактори, що впливають на результати роботи промислового 

підприємства.   

Усі ці фактори мають наслідки, що ведуть до кризового стану, наприклад 

зниження кількості реалізованої продукції, зниження ціни реалізованої 

продукції, збільшення витрат на виробництво продукції, збільшення інших 

витрат. В свою чергу, це відображаються вже на маркерах кризового стану, 

таких як чистий прибуток, обсяг реалізації, частка ринку та рентабельність. 

За результатами аналізу факторів, що впливають на ефективність 

підприємства, можна здійснити прогнозування очікуваних втрат, тобто 

безпосереднє зниження цієї ефективності. Причому прогнози втрат 

підприємства мають бути як при розвитку кризи без реагування на неї 

підприємства, так і у перепущені, що підприємство здійснить антикризові 
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заходи відразу після виявлення кризи або через якийсь проміжок часу. Серед 

питань, які при цьому виникають, одним із головних є встановлення проміжків 

часу, коли можуть бути здійснені антикризові заходи. При виявленні слабких 

сигналів, що свідчать про можливість кризи, аналізуються приватні похідні 

функції, які відображають, як зміниться маркер кризи у точці за умови, що 

приріст аргументу буде прямувати до нуля або різко змінює швидкість 

зростання. Такі точки вважаться точками початку кризи. Здійснення 

антикризових заходів підприємством до початку кризи є превентивним та 

потенційно може забезпечити проходження кризи без втрат. Здійснення 

антикризових заходів після початку кризи дає можливість зменшити розмір 

втрат, але не нівелювати наслідки кризи повністю. 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 строком 

стратегічного планування, що прийнятий на підприємстві. 

В результаті множина моментів початку антикризових заходів T може 

бути описана як поєднання усіх вищезгаданих моментів (формули 1.1-1.3): 

 

,TTTTT k0




                                               (1.1)
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ΔP,nT...,ΔP,2T,ΔPT,TT 1111 


                                 (1.2) 

,TΔPnT k1   

,T...,ΔP,2ΔP,TTT S22 


                                       (1.3) 

,TT k2   

 

де 0T  – момент виявлення слабких сигналів щодо наближення кризи; 

T


– множина моментів від виявлення слабких сигналів щодо кризи до 

моменту настання кризи; 

kT  – момент початку кризи; 

T


 – множина моментів від початку кризи до горизонту стратегічного 

планування промислового підприємства; 

ST  – горизонт стратегічного планування промислового підприємства; 

1T  – початок першого планового періоду після виявлення слабкого 

сигналу щодо кризи (початок кварталу, півріччя або року, в залежності від 

прийнятої на підприємстві системи планування); 

2T  – початок першого планового періоду після початку кризи (початок 

кварталу, півріччя або року, в залежності від прийнятої на підприємстві 

системи планування); 

ΔP  – прийнятий на промисловому підприємстві період планування.  

Для кожного з зазначених періодів має бути встановлені втрати за умови 

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

було розпочато в один з проміжних періодів. В 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. 1.2. 

При початку антикризових заходів відразу після виявлення слабких 

сигналів щодо кризи розмір втрат описується площиною фігури, що зверху 
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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 з початку першого планового 

періоду обсяг втрат відповідає площині фігури, що зверху обмежена кривою 

1V , знизу відрізком SkTT , а з правого боку горизонтом планування 

промислового підприємства ST . При цьому крива 1V  може співпадати з 

кривою 0V  (коли дата початку впровадження антикризових заходів не є 

важливою, головне, щоб вона була до виникнення кризи), або з відрізком SkTT , 

коли прийняття антикризових заходів дає можливість повністю подолати кризу. 

VN

V2

Vk

V0

V1

T1T0 T2 TSTk
 

Рис. 1.2. Динаміка втрат промислового підприємства при різних датах 

початку антикризових заходів 

Примітка: розроблено автором  
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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 

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. 

При реалізації антикризових заходів після виникненням 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 .  

Отже, в загальному випадку обсяг втрат промислового підприємства від 

кризи може бути розраховано як інтеграл, що відображає площину відповідної 

фігури (формула 1.4): 
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                                                      (1.4)

 

 

де kT  – момент початку кризи; 

ST – горизонт стратегічного планування промислового підприємства; 

'V  – функція, що описує втрати промислового підприємства та за яку 

можна взяти 0V , 1V , kV , 2V  або NV . 

Аналіз потреб у ресурсах для реалізації антикризових заходів складається 

з оцінювання потреб у ресурсах та оцінювання їх вартості. Зазвичай перелік 
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антикризових заходів, які ресурсів не залежить від моменту початку реалізації 

антикризових заходів, тому для усіх варіантів антикризової стратегії план 

антикризових заходів однаковий В той же час, вартість ресурсів для цих заходів 

може відрізнятись, адже знайти ресурси швидко зазвичай більш складно, ніж 

запланувати їх акумулювання чи залучення з зовнішніх джерел через деякий 

період.  

Підприємство може мати свої вільні ресурси для антикризових заходів, 

але в більшості випадків йому потрібен час для їх збору або вивільнення. У 

випадку переносу 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 (формули 1.5-1.7): 
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                                                      (1.5) 
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де Z  – витрати на ресурси для реалізації антикризових заходів; 

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; 
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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. 

Чим більше часу має промислове підприємство для підготовки до 

реалізації антикризових заходів, тим дешевше коштуватимуть ресурси для цих 

заходів. Висвободження та накопичення власних ресурсів або переговори щодо 

кредитних ресурсів під найкращий відсоток потребують часу. Але після 

початку кризи деякі антикризові заходи можуть навпаки, потребувати більше 

ресурсів, тому в загальному випадку динаміка витрат на забезпечення 

антикризових заходів потрібними ресурсами має вигляд, представлений на 

рис. 1.3.  

Z2

Zk

Z0

Z1

T1T0 T2 TSTk
 

Рис. 1.3. Динаміка витрат промислового підприємства на залучення 

ресурсів при різних датах початку антикризових заходів 

Примітка: розроблено автором  
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Витрати на ресурси для реалізації антикризових заходів розраховуються 

як площина фігури, що зверху обмежена кривою 0Z , 1Z , kZ  або 2Z , зліва 

вертикальною прямою, що виходить відповідно з точок 0T , 1T , kT  або 2T , 

знизу відрізками S0 TT , S1 TT , Sk TT  або S2 TT . Вважається, що антикризові 

заходи закінчуються на горизонті стратегічного планування  

промислового підприємства, тому нема необхідності в обмеженні фігури з 

правого боку, але у випадку, коли антикризові заходи мають більший  

строк, в якості обмеження використовуються вертикальна пряма що виходить з 

точки ST . 

Отже, в загальному випадку обсяг витрат промислового підприємства на 

реалізацію антикризових заходів може бути розраховано як інтеграл, що 

відображає площину відповідної фігури (формула 1.8): 
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                                                   (1.8)

 

 

де Z  – витрати на ресурси для реалізації антикризових заходів; 

0Z  – функція, що відображає витрати на ресурси для реалізації 

антикризових заходів при початку заходів у момент виявлення слабких 

сигналів щодо кризи у точці 0T ; 

1Z  – функція, що відображає витрати на ресурси  

для реалізації антикризових заходів при початку заходів у першому  

плановому періоді від моменту виявлення слабких сигналів щодо кризи, у точці 

1T ; 

kZ  – функція, що відображає витрати на ресурси для реалізації 

антикризових заходів при початку заходів у момент виникнення кризи у точці 

kT ; 
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2Z  – функція, що відображає витрати на ресурси для реалізації 

антикризових заходів при початку заходів у першому плановому періоді після 

виникнення кризи у точці 2T ; 

mT  – момент початку реалізації антикризових заходів 0T , 1T , kT або 2T  

Слід зауважити, що для спрощення викладання зроблено припущення, що 

до початку кризи існує лише один плановий період, що починається у момент 

часу 1T , а також після виникнення кризи існує один плановий період до 

горизонту стратегічного планування, яки починається в момент часу 2T . На 

практиці таких планових періодів може бути декілька, але це не є важливим, 

адже впливає лише на кількість моментів початку реалізації антикризових 

заходів, а не на алгоритм розрахунку витрат. Отже, замість моменту часу 

1T можуть розглядатись декілька початків планових періодів  

підприємства до виникнення кризи ,T,...,T,T Q,12,11,1 , аналогічно замість 2T  

можуть розглядатись декілька планових періодів після виникнення кризи 

,T,...,T,T G,22,21,2 . 

В результаті аналізу втрат промислового підприємства від очікуваних 

криз та аналізу потреб у ресурсах для реалізації антикризових можна зробити 

висновки щодо небезпечності кожної з очікуваних криз для підприємства. Для 

наявного представлення очікуваних криз пропонується здійснити їх 

ранжування в залежності від втрат, витрат на подолання та близькості моменту 

виникнення. Розрахунок кількісної інтегральної оцінки небезпечності кризи 

пропонується здійснювати згідно з табл. 1.4.  

Кризи, сума балів за якими знаходиться в діапазоні 7-9 балів можна 

вважати критично небезпечними, що потребують негайного реагування. Кризи, 

інтегральна кількісна оцінка небезпечності яких знаходиться в діапазоні 4-6 

балів є критичними, аналіз вирішення яких має бути здійснено у першому 

плановому періоді. Кризи з оцінкою 0-3 бали є малокритичними, їх подолання 

може бути здійснено в останню чергу.  
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Таблиця 1.4 

Розрахунок інтегральної кількісної оцінки небезпечності кризи 

Бали Втрати від кризи Витрати на подолання Швидкість виникнення 

3 Більше 30% від обороту Більше 30% від обороту В поточному кварталі 

2 10-29% від обороту 10-29% від обороту Протягом року 

1 5-10% від обороту 5-10% від обороту Більше ніж через рік 

0 
Менше ніж 5% від 

обороту 

Менше ніж 5% від 

обороту 
Більше ніж через два роки 

Примітка: розроблено автором  

 

Нарешті, для оптимізації антикризової стратегії промислового 

підприємства слід обрати такий момент початку реалізації антикризових 

заходів, який забезпечать 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 в визначений 

момент часу (формули 1.9-1.13): 

 

 ,EminEопт                                                   (1.9) 

 

 ,EE j
                                                   (1.10) 

 

 ,WZWE jjNj 
                                         (1.11) 

 

 ,0,,...,Z,Z,Z,...,Z,Z,ZZZ ,G21,2k,Q11,100
                         (1.12) 

 

 ,,W,...,W,W,W,...,W,W,WWW N,G21,2k,Q11,100
                    (1.13)
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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. 

Слід зауважити, що останнім членом множини Z  є нуль, адже 

вважається, що антикризові заходи можуть взагалі не здійснюватись, тому й 

витрати в цьому випадку не потрібні. Ефективність антикризової стратегії при 

цьому складається лише з втрат від кризи NW , тобто, промислове підприємства 

приймає на себе усі втрати без намагань протидіяти кризі. 

Отже, 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 промислового підприємства з врахуванням можливості реагування в різні 

моменти часу. 
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1.3. Концептуальні положення антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств за сучасних умов господарювання  

 
 

Криза останніх років в країні носить дестабілізуючий вплив на діяльність 

великої кількості підприємств промисловості. Недостатність власних коштів, 

обмеженість ресурсної бази, відтік споживачів, відсутність інвестиційного 

забезпечення – це основні фактори, що обумовлюють пошук нових методів 

управління розвитком підприємств. Саме зараз, в сучасних умовах кризи 

найактуальнішими засобами управління стають методи управління за слабкими 

сигналами, чим є антисипативне управління. 

Проте, питання управління розвитком підприємств не є новими, вони 

широко розглядалися як в зарубіжній так і в вітчизняній науковій літературі 

Бері O., Сокиринської І. та Хохлової О. (2011), Залуніна В. та Щеглової О. 

(2013), Тан Р. та ін. (2016), Ямненко Г. (2016), Безчасний O. (2017), Грозний І., 

Maлевський Е. та Taрасова Г. (2017), Квілінський О. (2018).  

Так, у роботі Залуніна В.Ф. та Щеглової О.Ю. (2013), запропоновано 

ієрархічний підхід до управління розвитком підприємства, який складається з 

наступних рівнів. 

Науково-теоретичний рівень: розвиток підприємства – це сукупність 

внутрішньо та зовнішньо обумовлених послідовностей переходів підприємства 

(чи окремих його підсистем) з одного стану відносної стійкості в інший, 

починаючи від моменту його створення до повного припинення 

функціонування. 

Методологічний рівень: розвиток підприємства – це постійні зміни 

структури, функцій, елементів, а також їх окремих властивостей, які 

дозволяють більш чи менш ефективно функціонувати соціально-економічній 

системі підприємства за умов динамічного середовища господарювання. 

Методичний рівень: розвиток підприємства – це процес поступової зміни 

кількісних і якісних характеристик окремих бізнес-процесів і цільової 

ефективності підприємницької діяльності у цілому. 
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Прикладний рівень: розвиток підприємства – це постійні зміни 

(підвищення) цільової ефективності використання основних засобів, оборотних 

коштів, персоналу, земельних ділянок тощо у короткостроковій, 

середньостроковій і довгостроковій перспективах (Залунін, Щеглова, 2013). 

На нашу думку, даний підхід не може бути використаним в повній мірі 

при впровадженні інструментів управління розвитком підприємства, в силу 

його основних обмежень, які полягають в тому, що автори обмежилися лише 

представленням форм прояву розвитку підприємства в залежності від рівня 

системи управління. 

В дослідженні Сокиринської І.Г. та Хохлової О.В., (2011) визначено, що 

перспективи розвитку підприємства залежать від комплексної оцінки основних 

аспектів його функціонування. Ухвалюючи управлінські рішення в процесі 

реалізації стратегії, керівництво підприємства моделює чинники, які 

впливають, насамперед на рівень витрат в короткостроковому періоді. 

Реалізація таких управлінських рішень має забезпечити досягнення поставленої 

мети підприємства, а отримувані грошові надходження – задовольнити потреби 

всіх зацікавлених в економічних результатах виробництва осіб:  

- власників;  

- кредиторів;  

- керівників;  

- працівників (Сокиринська, Хохлова, 2011). 

Застосовуючи такий підхід, автори зробили спробували використати 

такий інструмент управління як оцінка та керування факторами впливу на 

отримання прибутку. На нашу думку, даний підхід є обмеженим в силу вузької 

концентрації результатів розвитку підприємства в формі його прибутку. 

Використання оцінки в якості основного інструменту управління  

не може забезпечити покриття всіх інших сфер, пов’язаних з управлінням 

розвитком. 

Авторкою Ямненко Г.Є. (2016), запропоновано процесний підхід до 

управління розвитком, основу якого складають такі етапи:  
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1. Окреслення стратегії розвитку підприємства на основі встановлення і 

досягнення чітких цілей, функцій, принципів та методів оцінки стійкості 

розвитку, конкретизацію об’єкта оцінки та суб’єктів в рамках концепції сталого 

розвитку підприємства. 

2. Етап діагностики поточного стану функціонування підприємства. 

Здійснюється на основі аналізу ринкового середовища (конкурентів), 

оцінювання стійкості поточного стану функціонування підприємства 

(економічні результати діяльності), визначення факторів екзо- та ендогенного 

впливу на показники стійкого розвитку підприємства, визначення шляхів та 

способів підвищення його конкурентоспроможності. 

3. Оцінка стратегічного та оперативного потенціалу підприємства 

передбачає дослідження факторів розвитку, їх накопичення, здійснення 

діагностики стану та використання потенційних можливостей підприємства як 

бази майбутніх результативних змін. 

4. Характеристика ключових чинників успіху передбачає виконання робіт 

зі збору і синтезу інформації щодо основних чинників розвитку підприємства, 

виявлення ринкових чинників успіху, ключових компетенцій, використання 

інноваційних можливостей підприємства (внутрішні ідеї, власні лабораторії, 

рекомендації клієнтів, маркетингові дослідження) за критеріями 

результативності та стійкості. 

5. Етап формування інноваційних переваг: виявлення можливих джерел 

конкурентних переваг, використання інноваційного потенціалу, управління 

знаннями, формування банку ідей та винаходів, застосування сучасних засобів 

обміну інформацією. 

6. Етап розроблення стратегії розвитку підприємства. Прийняття 

остаточного рішення щодо розроблення стратегії конкурентної поведінки на 

основі оцінки конкурентних переваг в ключових функціональних областях 

управління підприємством, що передбачає створення власних та використання 

зовнішніх інновацій та проведення імітаційного моделювання для аналізу та 

прогнозування поведінки суб’єкта господарювання в майбутньому. 
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7. Етап дослідження напрямів розвитку підприємства. Відбувається 

визначення критичних моментів у діяльності підприємства, побудова декількох 

стратегій розвитку та визначення найбільш оптимальної стратегії, яка спрямує 

підприємство на якісно новий ступінь розвитку. 

8. Етап реалізації заходів із підтримки стратегії розвитку та формування 

нових конкурентних переваг. Визначення пріоритетів, оптимізація 

організаційно-ресурсного забезпечення, вибір інструментарію здійснення 

заходів. 

9. Оцінка результативності управління розвитком підприємства, 

потенційних результатів виконання тактичних та стратегічних рішень, 

орієнтованих на розвиток підприємства (Ямненко, 2016). 

Як бачимо, авторка робить спробу узагальнення процесу управління 

розвитком підприємства на основі декількох етапів. Проте, на нашу думку, 

такий підхід є обмеженим з точки зору управління локальними змінами, що 

відбуваються на підприємстві в рамках впровадження окремих проектів 

розвитку. 

Верба В.А. (2009) пропонує використовувати наступні функції 

управління розвитком промислового підприємства: 

- прогнозування (планування) – визначення цільових настанов, 

встановлення завдань функціонування (тактика) і розвитку (стратегія), 

визначення шляхів і засобів реалізації планів;  

- організація і координування – створення, узгодження факторів і 

процесів виконання планів;  

- стимулювання і активізація – створення мотивів і стимулів персоналу 

до узгоджених та ефективних дій;  

- моніторинг – систематичне спостереження за результатами діяльності, 

їх аналіз, корегування планів, шляхів і засобів їх реалізації. Циклічність такого 

процесу має забезпечувати спадковість змін, що необхідні для утримання 

підприємством стійких конкурентних переваг та досягнення неповторності і 
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довгострокової прибутковості як ключових індикаторів успішного розвитку 

підприємства у просторі і часі (Верба, 2009). 

На нашу думку, даний підхід є обмеженим в силу відсутності конкретних 

економіко-математичних моделей, на основі яких можна було б впроваджувати 

перелічені функції управління розвитком підприємства, які виступали б 

прикладними інструментами для реалізації таких функцій. 

Пащенко О.П. (2011) пропонує здійснювати управління розвитком 

підприємства на основі стратегічного підходу, суть якого зводиться до 

виконання наступних етапів. 

1. Аналіз потреб та поведінки зовнішнього середовища. 

2. Ретроспективний аналіз потенціалу підприємства. 

3. Стратегічний аналіз. 

4. Прогнозування. 

5. Формування місії, цілей діяльності, пріоритетів підприємства. 

6. Формування стратегії розвитку підприємства. 

7. Проведення стратегічного планування. 

8. Реалізація стратегії. 

9. Проведення стратегічного контролю (Пащенко, 2011). 

Даний підхід може бути використаний на початкових етапах формування 

системи управління розвитком підприємства, він носить інформаційний 

характер, проте відсутність таких інструментів як математичні моделі та 

інформаційне забезпечення управління розвитком робить його обмеженим в 

використанні. 

В дослідженні Хомик Н.П. та Жигалкевич Ж.М. (2015), обґрунтовують 

необхідність використання процесного підходу для управління розвитком 

промислового підприємства. Так, автори визначають, що процесний підхід є 

базою побудови Системи менеджменту якості на підприємстві. Саме він, поряд 

із загальною ідеологією, включає в себе не тільки опис бізнесу як мережі 

взаємопов'язаних процесів, але й постійний контроль, управління і 

вдосконалення процесів. Використання принципів управління розвитком 
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підприємства на засадах процесного підходу на основі впровадження нових 

стандартів якості є особливо важливим напрямом забезпечення стійкого 

функціонування підприємства, оскільки формуються пріоритети його 

діяльності на відносно довгострокову перспективу (Хомик та Жигалкевич, 

2015). 

На нашу думку, такий підхід позбавлений конкретизації в розрізі якісних 

складових розвитку, в чому саме виражається якість розвитку, яким чином її 

досягти, які інструменти управління слід використовувати та ін. Відсутність 

відповідей на дані питання робить такий підхід обмеженим в використанні. 

Іншої точки зору дотримується Ващенко Н.В. (2014), яка при дослідженні 

управління розвитком підприємства особливу увагу приділяє мотивуванню 

персоналу до інноваційної діяльності, підвищення інноваційної активності 

задля досягнення головної тактичної мети, що стоїть на першому місці задля 

забезпечення безперервного розвитку – формування та реалізації потенціалу 

підприємства. На думку автора, концепція управління персоналом є системою 

поглядів, які включають способи, методи й принципи підвищення інноваційної 

активності кожного працівника на підприємстві шляхом його мотивування до 

підвищення продуктивності, формування та реалізації потенціалу підприємства, 

отримання підприємством прибутку та забезпечення його безперервного 

розвитку – як стратегічної мети (Ващенко, 2014). 

Одностороннє фокусування на кадровій складовій в управлінні розвитком 

підприємства позбавляє переваг в залученні таких інших важливих елементів як 

виробництво, інвестиції та ресурсний потенціал. Обмеженням даного підходу є 

неможливість здійснення стратегічних ініціатив в управлінні розвитком 

підприємства лише за рахунок кадрової основи. 

В роботі авторами Пилипів Н.І., П’ятничук Д.І. та Максимів Ю.В. (2017) 

встановлено, що з метою забезпечення сталого розвитку підприємства в 

сучасних умовах бізнес-середовища, інструментарій стратегічного управління 

можна умовно класифікувати залежно від його застосування на різних етапах 

стратегічного управління:  
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- при аналізі середовища підприємства (swot-аналіз, конкурентний 

аналіз, функціонально-вартісний аналіз, бенчмаркинг та інші);  

- при визначенні місії і цілей підприємства (мозковий штурм, дерево 

цілей, бізнес-інжиніринг та ін.); при виборі стратегії (матриці БКГ, McKinsey, 

метод життєвого циклу товару, портфельний аналіз та ін.);  

- при розробці стратегії (моделі Ансоффа І., Стейнера Г. методи SADT, 

Idef3, DFD, ARIS, сценарне планування);  

- при реалізації стратегії (система збалансованих показників, структура 

розбиття робіт та ін.);  

- оцінці ефективності реалізованої стратегії (внутрішній аудит, 

стратегічний аудит та ін.) (Пилипів, П’ятничук та Максимів, 2017). 

На нашу думку, такий комплексний підхід є перспективним при розробці 

концептуальних положень управління розвитком підприємства, деякі його 

основи можуть бути використані далі в дослідженні. 

Таким чином, за результатами проведеного стислого аналізу робіт, 

присвячених методам та підходам управління розвитком підприємства, 

визначено, що в даний час питання управління за слабкими сигналами та на 

основі раннього розпізнавання змінам, що відбуваються в зовнішньому 

середовищі є відкритими, що робить актуальним розробку власного підходу. 

На рис. 1.4 представлено концептуальні положення антисипативного 

управління розвитком промислового підприємства (Каміньська, 2019). Як 

видно з рис. 1.4, концептуальні положення розроблено за ієрархічними рівнями 

представлення. Основу концептуальних положень складає теоретико-

методологічний рівень, який наповнюють теоретичні положення про 

управління організаціями, теорія основ розвитку підприємств та положення 

системного підходу, які є основою для утримання розроблених методів та 

підходів як єдиного механізму (Каміньська та Тарасова, 2018). 

На методичному рівні представлено методи, які є базою для вибору 

інструментів реалізації антисипативного управління розвитком промислового 

підприємства:  
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Рис. 1.4. Відображення концептуальних положень антисипативного управління розвитком промислових 

підприємств за сучасних умов господарювання 

Примітка: розроблено автором (Каміньська, 2018b, Каміньська, 2019) 
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- статистичний метод;  

- метод прогностичної оцінки; 

- метод оптимізації рішень в управлінні; 

- метод сценарного аналізу (Каміньська, 2018b, Каміньська та 

Грозний, 2019) 

Так, статистичний метод є основою для використання кореляційно-

регресійного аналізу при побудові моделі прогнозування відшкодування 

компенсації наслідків в разі реалізації сигналів про зміну стану зовнішнього 

середовища та настання кризи. Метод прогностичної оцінки знайшов 

продовження на інструментальному рівні в економіко-математичному 

моделюванні, що використовувалося для побудови моделі оцінювання втрат 

підприємства від настання криз та моделі аналізу потенціалу розвитку з 

урахуванням слабких сигналів про зміну стану макрооточення підприємства. 

Для реалізації методу оптимізації рішень на інструментальному рівні було 

використано модель лінійного програмування, що стало основою для розробки 

моделі оптимізації рішень в антисипативному управлінні та моделі контролю 

витрат і часу на обробку сигналів. 

Ядром концепції антисипативного управління розвитком промислового 

підприємства є модельний рівень, який складають наступні елементи. 

Модель оцінювання втрат від кризи. Метою розробки даної моделі стало 

вирішення проблеми вибору найкращого часу для початку антикризових 

заходів промислового підприємства на основі аналізу слабких сигналів та 

раннього виявлення наближення кризи. При цьому необхідно враховувати, які 

наслідки буде мати затримка зі здійсненням антикризових заходів, чи має 

промислове підприємство потрібний час, або необхідно невідкладно 

приступати до ліквідації кризи. Тому, в рамках концепції антисипативного 

управління розвитком промислового підприємства розроблено:  

- модель оцінювання втрат від кризи;  

- модель витрат на її приборкання;  

- модель ранжування криз за небезпечністю;  
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- модель знаходження оптимального моменту початку реалізації 

антикризових заходів. 

Використання даної моделі дозволить керувати наслідками кризи 

промислового підприємства з врахуванням можливості реагування в різні 

моменти часу та забезпечить промисловому підприємству отримання 

максимального ефекту від реалізації антикризових заходів.  

Модель аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства в 

антисипативному управлінні. Метою розробки даної моделі є вирішення 

проблеми вибору найбільш оптимальних напрямків стратегії розвитку з 

урахуванням потенційних можливостей промислового підприємства відбивати 

кризові сигнали або здійснювати реверс з створення сприятливих можливостей 

для розвитку. Модель аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства 

в антисипативному управлінні включає в себе такі складові: 

- аналіз виробничого потенціалу; 

- аналіз кадрового потенціалу; 

- аналіз інвестиційного потенціалу; 

- аналіз сигналів зовнішнього середовища за сферами прояву в 

виробничій сфері, ринку труда та інвестиційного ринку. 

Використання даної моделі 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. 

Модель оптимізації рішень в антисипативному управлінні розвитком 

промислового підприємства. Метою розробки даної моделі стало вирішення 

проблеми з максимізації загальної ефективності використання бюджету 

промислового підприємства з компенсації впливів зовнішнього середовища. 

Модель оптимізації рішень в антисипативному управлінні розвитком 

промислового підприємства полягає в виборі найбільш прийнятних варіантів 

реагування на сигнал про зміну стану оточення підприємства згідно 

встановлених обмежень за вартістю та очікуваною корисністю дії. 
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Модель прогнозування відшкодування компенсації наслідків реалізації 

сигналів в антисипативному управлінні на промисловому підприємстві. Основу 

даної моделі складає 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 

маневрування фінансовими коштами, вивільниnи з бюджету, передбаченого для 

реагування на виявлені сигнали про зміну стану зовнішнього середовища. 

Модель контролю в антисипативному управлінні промисловим 

підприємством. Метою розробки даної моделі в рамках концепції 

антисипативного управління розвитком промислового підприємства стало 

вирішення проблеми з економії часу та коштів підприємства на обробку 

сигналів, що поступають з зовнішнього середовища підприємства та вибір 

відповідних управлінських рішень на їх реагування. В основі розробленої 

моделі лежать інструменти лінійного програмування, використання яких 

забезпечує визначення контрольної суми витрат на компенсацію впливу 

очікуваних сигналів про зміну стану зовнішнього середовища. 

В якості бази для практичного впровадження розроблених методів та 

підходів в рамках концепції антисипативного управління розвитком 

промислового підприємства запропоновано рекомендації щодо розробки 

складових організаційного забезпечення проведення перевірок при 

антисипативному управлінні на промисловому підприємстві, виділено об’єкти, 

суб’єкти, перевірок в антисипативному управлінні, встановлено зону 

відповідальності та повноважень між ними. Виділено функціональну робочу 

групу та керівника робочої групи для яких розроблено поетапний 

організаційний процес проведення перевірок в рамках антисипативного 

управління та контролю отриманих результатів. 
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Таким чином, розвинуто концептуальні положення антисипативного 

управління розвитком промислового підприємства за сучасних умов 

господарювання, основу яких 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. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних джерел, наведене у даному розділі, дозволило 

отримати наступні результати: 

1. Доведено, що будь-який розвиток може відбуватись хаотично або 

системно, бути керованим чи некерованим процесом. Некерований розвиток 

призводить до непередбачених змін в роботі будь-якої системи, тому для 

упорядкування процесів, що відбуваються в ході розвитку та для досягнення 

визначених цілей розвитку (якщо такі є) має відбуватись управління такими 

процесами. 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. 

2. У результаті аналізу поняття «антисипація», під антисипацією 

пропонується розуміти дію з розпізнавання, прогнозування або попередження 

настання певних подій. В антисипативному управлінні попередження настання 

таких подій відбувається за розпізнаванням слабких сигналів. Під 

антисипативним управлінням розвитком промислового підприємства 

пропонується розуміти процес сканування та розпізнавання сигналів про зміну 

стану зовнішнього середовища, що матиме вплив на виробничу, кадрову, 
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фінансову та збутову діяльність підприємства, на основі застосування методів 

ітерації, аналізу, прогнозуванню та оптимізації управлінських рішень з обробки 

поступаючих сигналів з урахуванням їх амбівалентності та рівня шуму. 

Запропоноване визначення може також бути трансформовано під 

позитивні або нейтральні умови змін внутрішнього та зовнішнього середовища 

промислових підприємств, основна сутність чого буде зводитись до визначення 

сприятливого моменту для впровадження проектів розвитку та стратегічних 

ініціатив з урахуванням потенційних можливостей для стабільного розвитку.  

3. За результатами стислого огляду наукових робіт з дослідження слабких 

сигналів про зміну стану зовнішнього середовища, визначено, що такі сигнали є 

свого роду повідомленнями про настання кризових чи сприятливих явищ в 

макросередовищі, що матиме вплив на розвиток підприємства. Доведено, що 

процедури управління по слабких сигналів забезпечують відстеження, 

виявлення, аналіз, дослідження і вироблення адекватних реакцій підприємства 

на слабкі сигнали змін стану зовнішнього середовища. Підприємство має 

можливість встигнути вжити адекватних заходів до того, як загрозлива 

проблема стане гострою, а також заздалегідь створити потенціал для реалізації 

можливостей, що відкриваються.  

4. При аналізі очікуваної кризи необхідно здійснити прогноз її розвитку 

та прогноз очікуваних втрат для підприємства. Під прогнозуванням розвитку 

кризи мається на увазі побудова часового ряду очікуваних значень показників, 

що характеризують факторі зовнішнього та внутрішнього середовища, які 

мають безпосередній вплив на ефективність промислового підприємства 

(ємність ринку продукції, яку виробляє промислове підприємство; порівняну 

якість продукції промислового підприємства; вартість та доступність усіх видів 

ресурсів, що потребує промислове підприємство; ступінь зносу виробничого 

обладнання підприємства; форс-мажорні ситуації, обумовлені техногенними 

або природними катастрофами; доступність логістичних послуг та транспортної 

мережі для вивозу продукції та постачання сировини). Доведено, що усі ці 

фактори мають наслідки, що ведуть до кризового стану, наприклад зниження 



72 

кількості реалізованої продукції, зниження ціни реалізованої продукції, 

збільшення витрат на виробництво продукції, збільшення інших витрат. В свою 

чергу, це відображаються вже на маркерах кризового стану, таких як чистий 

прибуток, обсяг реалізації, частка ринку та рентабельність. 

5. Розроблено науково-методичний підхід щодо управління наслідками 

кризи промислових підприємств з урахуванням можливості реагування в різні 

моменти часу, який базується на моделях оцінювання витрат через наслідки 

невчасного реагування на слабкі сигнали щодо наближення кризи та термінів 

здійснення антикризових заходів, що дає можливість: формалізувати 

оцінювання наслідків антикризових заходів з отриманням кількісних оцінок у 

грошовому або іншому вимірі; порівняти антикризових заходів за умови їх 

реалізації у різні проміжки часу та з можливістю переносу дати початку 

реалізації антикризової стратегії; порівнювати ефект від антикризових заходів з 

ресурсами, необхідними для їх реалізації та врахування вартості залучення цих 

ресурсів у різні проміжки часу; визначати оптимальний момент реалізації 

антикризових заходів з погляду максимізації загальної ефективності. 

6. Розроблено моделі оцінювання втрат від кризи, витрат на її 

приборкання, ранжування за інтегральним критерієм небезпечності, а також 

знаходження оптимального моменту початку реалізації антикризових заходів, 

які складають науково-методичний підхід щодо управління наслідками кризи 

промислових підприємств з врахуванням можливості реагування в різні 

моменти часу. Встановлено, що при наближенні кризи зі зниження попиту на 

продукцію ПАТ «Запорізький механічний завод» з боку традиційних країн-

експортерів та зростанні вартості сировини, доцільно починати антикризові 

заходи з початку 2020 року. Це забезпечить розрахунковий економічний ефект 

у розмірі 693 тис. грн. 

7. Розвинуто концептуальні положення антисипативного управління 

розвитком промислового підприємства за сучасних умов господарювання, яка 

складається з ієрархічно послідовних рівнів створення комплексу методів та 

підходів реалізації функцій управління за слабкими сигналами: моніторингу, 
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оцінки, аналізу та планування. Основу концептуальних положень складає 

теоретико-методологічний рівень, який наповнюють теоретичні положення про 

управління організаціями, теорія основ розвитку підприємств та положення 

системного підходу, які є основою для утримання розроблених методів та 

підходів як єдиного механізму. На методичному рівні представлено методи, які 

є базою для вибору інструментів реалізації антисипативного управління 

розвитком промислового підприємства. В якості бази для практичного 

впровадження розроблених методів та підходів в рамках концепції 

антисипативного управління розвитком промислового підприємства 

запропоновано рекомендації щодо розробки складових організаційного 

забезпечення проведення перевірок при антисипативному управлінні на 

промисловому підприємстві. 

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковані в працях: (Каміньська, 

2018b; Каміньська, 2019; Kаміньська та Тарасова, 2017; Каміньська та Тарасова, 

2018; Каміньська та Грозний, 2019).  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

 

2.1. Динаміка розвитку промислового виробництва:  

порівняльна характеристика Україна-Польща 

 

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 в 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 фоні 

створення нового торгового симбіозу між країнами. 

Питання розвитку промислового виробництва як в Україна так і в Польщі 

піднімалися достатньо часто в наукових роботах авторів Андрушківа Б.М. та 

Бакущевич Я. (2005), Бейдика О. та Карягіна Ю. (2007), Лебедько С. (2007), 

Борщевського В.В. (2009), Щербака В. та Лозенка А. (2009), Грейзер І. (2009), 

Амоші О.І., Чумаченка М.Г. та Ляшенка В.І. (2010), Герасименка Г.О. та 

Гонарова Ю.В.  (2015), Грозного І.С. (2015), Харазішвілі М. та ін. (2016), 

Іванова Т.В. та ін. (2017), Пажака К.І. та ін. (2017), Помукара О., Божаніка А. та 

Ранделовіча С. (2017) та ін. Проте в силу динамічності, що властива даній сфері 

дослідження, та емерджентності зовнішнього середовища, в якому 

функціонують промислові підприємства, питання визначення динаміки 
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розвитку промислового виробництва в парі Україна-Польща залишаються 

недостатньо відкритими та опрацьованими. 

Не дивлячись на територіальне сусідство, наявність потужного еконо-

мічного та ресурсного потенціалу в обох країнах, Україна значно відстає за 

макроекономічними показниками від Польщі. Якщо частка валового 

внутрішнього продукту Польщі складає 0,85% світової економіки, то України 

лише 0,18%. Зокрема, в минулому році валовий внутрішній продукт (ВВП) 

Польщі склав 524, 51 млрд. дол. США, що майже вдвічі більше середнього 

значення ВВП, яке досить тривалий час складало 270 млрд. дол. США 

впродовж 1980-2017 рр. (з максимальним рівнем в 2014 році – 545,18 млрд. 

дол., мінімальним в 1987 р. – 64 млрд. дол. США) (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. ВВП Польщі за 2010-2018 рр., млрд. дол. США  

Примітка: розроблено автором за даними (Polska 1989-2018; Банк даних Польщі) 

 

На тлі польського рівня ВВП, показники ВВП України значно менші, 

зокрема ВВП в минулому році склав 113 млрд. дол. США, при середньому рівні 

89 млрд. дол. США (за 1980-2017 рр.)., з максимальним підйомом в 2013 році – 
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184 млрд. дол. США та найнижчим рівнем ВВП в історії України 31 млрд. дол. 

США в 2000 році (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. ВВП України за 2010-2018 рр., млрд. дол. США  

Примітка: розроблено автором за даними (Державна служба статистики України. 

Валовий внутрішній продукт за 2018 рік)  

 

На рис. 2.3 представлено динаміку частки промислового виробництва в 

структурі ВВП (млн. зл.). Як видно, впродовж останніх  

десяти років дана динаміка має висхідний тренд, з максимальним  

значенням в 11188 млн. зл. Така динаміка свідчить про  

нарощування обсягів виробництва промислових товарів в Польщі та суттєве 

випередження таких галузей господарства країни як сільське господарство та 

будівництво. 
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В той же час, в Україні спостерігається зовсім інша динаміка частки 

промислового виробництва в структуру ВВП країни. 

 

 

Рис. 2.3. Частка промисловості в ВВП Польщі за 2010-2018 рр., млн. зл.  

Примітка: розроблено автором за даними (Польща 1989-2018; Банк даних Польщі) 

 

Як видно з рис. 2.4, максимальна частка промислового виробництва в 

ВВП була досягнута в четвертому кварталі 2010 р. – 41075 млн. грн., після чого 

мала тенденцію до скорочення, що в кінцевому випадку виразилося в 

історичному мінімумі частки промислового виробництва в структурі ВВП, яка 

була зафіксована в першому кварталі 2015 р. на рівні 22050 млн. грн. з 

поступовим відновленням тренду в 2016 та 2018 рр. Даний факт пояснюється 

переорієнтацією промислового вектора виробництва країни на 

сільськогосподарський (Каміньська, Амоша та Квілінський, 2017).  

У відсотковому відношенні розвитку промислового виробництва в 

Україні та Польщі слід вказати, 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% (досягнувши 
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історичного максимуму на рівні 18% в квітні 2010 р., а перед цим  

скоротившись майже втричі (34%) на початку 2009 р). 

 

Рис. 2.4. Частка промисловості в ВВП України за 2010-2018 рр., млн. грн.  

Примітка: розроблено автором за даними (Державної служби статистики України. 

Валовий внутрішній продукт за 2018 рік) 

 

Динаміку розвитку промислового виробництва в Україні та Польщі за 

2010-2018 рр. наведено на рис. 2.5.  

Зростання промислового виробництва в Польщі відбувалося на тлі 

підвищення завантаження виробничих потужностей в країні (рис. 2.6),  

середній рівень яких впродовж останніх десяти років складав майже 80%. 

Підвищення цього показника досягло максимального рівня в  

минулому році – 83,7%, що також свідчить про нарощування обсягів 

виробництва та максимальне повне використання виробничого та 

промислового потенціалу (Каміньська, Іванов, Ляшенко та Квілинський, 2016). 

Флагманом промислового виробництва в Польщі є машинобудування, 

зокрема автомобілебудування легкових та вантажних автомобілів, зокрема: 

Opel, Fiat, Volkswagen, Daewoo, Volvo, MAN. 
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Рис. 2.5. Динаміка розвитку промислового виробництва в Україні та 

Польщі за 2010-2018 рр.  

Примітка: складено автором за даними (Банку даних Польщі; Промисловість Польщі)  

 

Рис. 2.6. Завантаження виробничих потужностей в Польщі за  

2010-2018 рр., %  

Примітка: складено автором за даними (Промисловість Польщі) 
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Справжній підйом автомобілебудування в Польщі спостерігався в 2008-

2011 рр. (рис. 2.7), щороку вироблялося понад 80 тис. од. техніки. Проте, 

скорочення обсягів виробництва почалося з 2012 р., з повільним відновленням 

динаміки виробництва від 40 до 50 тис. од. щороку (з циклічним скороченням 

до 20 тис. од. в окремі роки). У Польщі також виробляють машини і обладнання 

для промисловості, будівництва і сільського господарства, розвинене також 

транспортне та тракторобудування. За більшістю видів виробленої в цій галузі 

продукції Польща тримає лідерство в Європі. Особливе місце в 

машинобудуванні Польщі належить суднобудуванню – галузі міжнародної 

спеціалізації Промисловості Польщі. 

 

Рис. 2.7. Обсяг виробництва легкових та вантажних автомобілів в Польщі 

за 2010-2018 рр., тис. од.  

Примітка: складено автором за даними (Банк даних Польщі)  

 

На відміну від польської промисловості, лідером української 

промисловості по праву вважається металургійне виробництво, зокрема 
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виробництво сталі та чавуну, середній рівень якого складає 2600 тис. тонн на 

місяць за період 2010-2014 рр. (рис. 2.8), з катастрофічним спадом в 2015 р. та 

повільною динамікою відновлення сталеливарного виробництва на рівні 1500-

2000 млн. тонн. 

 

Рис. 2.8. Обсяги виробництва сталі в Україні за 2010-2018 рр., млн. тонн.  

Примітка: складено автором за даними (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. Виробництво промислової продукції за видами) 

 

Слід зауважити, що металургійне виробництво також займає провідну 

ланку в промисловості Польщі. На відміну від України, обсяги сталеливарного 

виробництва в декілька разів менше, зокрема середній обсяг виробництва сталі 

в Польщі за період 2010-2018 рр. складав 808 тис. тонн щомісяця. Динаміка 

сталеливарного виробництва в Польщі не має стабільного тренду до зростання, 

проте значні її коливання, що припадали на 2013 та другий квартал 2016 рр. 

нагладилися з другої половини 2016 рр. та мають незначний діапазон 

коливання на рівні 800-900 млн. тонн за останні два роки (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Обсяги виробництва сталі в Польщі за 2010-2018 рр., млн. тонн 

Примітка: складено автором за даними Банк даних Польщі) 

 

На рис. 2.10 наведена порівняльна динаміка за обсягами виробництва 

сталі в Польщі та Україні за 2010-2018 рр. 

 

Рис. 2.10. Обсяги виробництва сталі в Україні та Польщі за 2010-2018 рр., 

млн.  

Примітка: складено автором за даними (Банк даних Польщі; Промисловість Польщі) 
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Не дивлячись на вагоме місце в польській промисловості галузі 

машинобудування з виробництва автомобілів, лідером в експорті промислової 

продукції Польщі є поставки машин, ядерних котлів та реакторів (рис. 2.11), 

динаміка яких збільшується щороку, починаючи з 2009 р., з невеликим спадом в 

2012 та 2015-2016 рр. Так, показник експорту машин, ядерних котлів та реакторів 

з Польщі в 2017 році склав понад 29 млрд. дол. США, що стало історичним 

максимумом з 2009 р. майже вдвічі (Каміньська, Паджак та Квілинський, 2016). 

 

Рис. 2.11. Експорт машин, ядерних котлів та реакторів з Польщі за 2009-

2017 рр., млрд. дол. США 

Примітка: складено автором за даними (Банк даних Польщі)  

 

У структурі експорту України також присутні поставки машин, ядерних 

котлів та реакторів, проте, на відміну від Польщі, експорт даного виду 

промислової продукції значно менший за обсяги польських поставок (рис. 

2.12). Стабільну динаміку експорту машин, ядерних котлів та реакторів з 

України можна простежити в період з 2009 до 2015 рр., середній рівень 
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коливався з 3 до 4 млрд. дол. США щороку (Харізішвілі та ін., 2016). Проте, 

суттєве скорочення відбулось в 2015 р. до 2 млрд. дол. США, але є тренд до 

відновлення (Додаток Б, табл. Б1, Б2). 

 

Рис. 2.12. Експорт машин, ядерних котлів та реакторів з України за 2009-

2017 рр., млрд. дол. США  

Примітка: складено автором за даними (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. Товарна структура зовнішньої торгівлі України) 

 

Першу позицію в експорті промислової продукції з України займають 

поставки чавуну та сталі. Так, історичний максимум експорту сталі становив в 

2011 р. на рівні 18 млрд. дол. США (рис. 2.13). З 2009 р.  

цей показник не зменшувався з рівня 10 млрд. дол. США, проте,  

після подій 2014 року динаміка поставок української сталі суттєво  

скоротилася до 8 млрд. дол. США з незначним відновленням в 2017 році – 9 

млрд. дол.  
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Рис. 2.13. Експорт сталі з України за 2009-2017 рр., млрд. дол. США 

Примітка: складено автором за даними (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. Товарна структура зовнішньої торгівлі України) 

Слід зауважити, що окрім експорту машин, ядерних реакторів та котлів з 

Польщі, в структурі промислового експорту країни також переважають 

поставки транспортних засобів (крім залізничного), трамваї – 12% (26,5 млрд. 

дол. США) та електричне/електронне обладнання – 11% від загального обсягу 

експорту Польщі (23,97 млрд. дол. США), рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Структура експорту Польщі в 2017 році 

Примітка: складено автором за даними (Банк даних Польщі) 
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Натомість в структурі експорту України, хоч експорт сталі та чавуну поки 

займає лідируючу позицію – 20% (9 млрд. дол. США), щороку відбувається 

витіснення промислової продукції з реалізації на зовнішні ринки 

сільськогосподарською, питома вага якої в 2017 році склала 15% від загального 

обсягу експорту (зерно – 6,5 млрд. дол. США), рис. 2.15. Інші позиції між 

собою поділили також вироби з промисловості та сільського господарства: 

- тварини, рослинні жири та масла 11% (4,6 млрд. дол.); 

- рудний шлак та зола 6,3% (2,75 млрд. дол. США); 

- електричне та електронне обладнання 5,9% (2,55 млрд. дол. США). 

 

 

Рис. 2.15. Структура експорту України в 2017 р.  

Примітка: складено автором за даними (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. Товарна структура зовнішньої торгівлі України) 

Цікавим є той факт, що за географічною структурою експорту  

Польщі, переважна його частина припадає на Німеччину – 27% (60,2 млрд. дол. 

США), в яку в 2017 році було експортовано машин, ядерних реакторів та котлів 

маже на половину загального обсягу експорту – 29,26 млрд. дол. США 

(рис. 2.16, 2.17).  



87 

 

Рис. 2.16. Географічна структура експорту Польщі в 2017 р. 

Примітка: складено автором за даними (Промисловість Польщі)  
 

 

Рис. 2.17. Географічна структура експорту машин, ядерних реакторів,  

котлів з Польщі в 2018 р. 

Примітка: складено автором за даними (Промисловість Польщі) 

 

Іншу частину експортованої промислової продукції до країни-лідера 

споживання польської промислової продукції складали транспортні засоби 

(крім залізничного), електричне та електронне обладнання. 

На противагу Польщі, Україна експортує головний товар промислового 

виробництва сталь до Італії – 15% (1,3 млрд. дол. США в 2017 р.), Туреччини – 



88 

12% (1,07 млрд. дол. США) та Російської Федерації – 8,2% (0,8 млрд. дол. 

США) (рис. 2.18). 

Також слід зауважити, що  останні роки Польща поступово стає одним з 

головних торговельних партнерів України на зовнішніх ринках, куди в 2018 р. 

було експортовано української продукції на суму 3,2 млрд. дол. США. 

(табл. 2.1). Серед товарів-лідерів, експортованих з України на ринок Польщі, 

саме товари промислового виробництва: 1) залізо та сталь 484 779,2 тис. дол. 

США; 2) руди, шлак та зола 383 018,5 тис. дол. США; 3) вироби з чорних 

металів 126 844,6 тис. дол. США. 

 

Рис. 2.18. Географічна структура експорту заліза та сталі з України в 

2017р. 

Примітка: складено автором за даними (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2018 р.) 

 

Таким чином, на основі проведеного аналізу, зроблено наступні 

висновки. Перехід Польщі та України до ринкових відносин в 1991 р. 

ознаменував відкриття потенційно привабливих ринків збуту для промислової 

продукції та зумовив стрімкий розвиток промислового виробництва. Проте, на 
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відміну від Польщі, збут промислової продукції України відбувався переважно 

в РФ та на ринках СНД. Обидві країни мають потужний промисловий 

потенціал, ресурсну базу та виробничі потужності. Якщо динаміку розвитку 

промислового виробництва в Польщі можна назвати помірно стабільною з 

невеликим просіданням на рівні 5-10% щороку, то в Україні така динаміка мала 

катастрофічний тренд до скорочення починаючи з 2015 р. з неможливістю 

відновлення показників 2010-2013 рр. 

Таблиця 2.1 

Топ-10 товарів, експортованих Україною до Польщі в 2018 р.  

  Експорт Імпорт 

вартiсть, 

тис. дол. 

США 

у % до 

вiдп. 

перiоду 

попер. року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

вартiсть, 

тис. дол. 

США 

у % до 

вiдп. 

перiоду 

попер. 

року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

Всього 3 257 581,0 119,6 100,0 3 634 616,8 105,2 100,0 

У тому числі:       

Насіння і плоди 

олійних рослин 

79 675,0 101,8 2,4 4 580,5 149,7 0,1 

Жири та олії  126 526,7 96,1 3,9 6 061,3 128,2 0,2 

Залишки і 

відходи харчової 

промисловості 

105 533,0 124,4 3,2 63 619,8 203,5 1,8 

Руди, шлаки і 

зола 

383 018,5 133,1 11,8 - - - 

Палива 

мінеральні; 

нафта і продукти 

її перегонки 

98 009,0 145,5 3,0 303 413,8 48,5 8,3 

Деревина і 

вироби з 

деревини 

267 451,6 127,2 8,2 50 699,8 113,5 1,4 

Чорні метали, 

сталь 

484 779,2 110,3 14,9 77 917,9 114,7 2,1 

Вироби з чорних 

металів 

126 844,6 148,7 3,9 94 769,2 114,7 2,6 

Електричні 

машини 

376 876,1 113,6 11,6 313 540,1 107,7 8,6 

Меблі 225 788,4 115,9 6,9 28 802,9 120,4 0,8 

Примітка: складено автором за даними (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2018 р.) 
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Відмітні особливості також в лідируючих галузях промислового 

виробництва, якщо в Польщі – це машинобудування, то в Україні – 

металургійне виробництво. На основі визначених обсягів промислового 

виробництва в Польщі, дослідження структури експорту промислової 

продукції, можна зробити висновок про те, що для Польщі розвиток 

промислового виробництва є перспективним, інтенсивним та потенційним. На 

відміну від українського промислового виробництва, обсяги якого 

скорочуються щороку на тлі зміщення акцентів на сільське господарство та 

агарну сферу (Kamińska, Pająk, and Kvilinskyi, O., 2016). 

В умовах активних інфляційних процесів оцінка діяльності окремих 

підприємств та галузей в цілому за тривалий період потребує додаткових 

коригувань. Підприємства у фінансовій звітності наводять вартість оборотних 

активів та поточних зобов’язань, інформацію про доходи, витрати та фінансові 

результати за результатами господарських операцій, які оцінюються 

історичною чи фактичною вартістю, що склалася під впливом поточної 

економічної ситуації. Статистична інформація також значною мірою 

наводиться у грошовому вимірнику за фактичними даними (Каміньська, 2017а). 

Коригування фактичних показників у грошовому вимірнику забезпечить 

порівнянність показників і можливість оцінки реального розвитку підприємства 

чи галузі. Замість індексу інфляції для коригування показників доцільно 

використовувати індекс цін продукції відповідної галузі (Державна служба 

статистики України. Індекси споживчих цін за 2017 рік, 2018).  

Порівняння відносних темпів зміни цін за 2010-2017 роки дозволяє 

визначити період стабільних цін у 2011-2013 роках та період активного 

зростання цін починаючи з 2014 року. Той факт що споживчі ціни зростають 

повільніше, ніж ціни виробників свідчить про зменшення рентабельності 

торгівельної діяльності. 

Ціноутворення в машинобудуванні є достатньо консервативним 

процесом. Тривалий цикл виробництва продукції, практика договірної фіксації 

цін та внесення авансів, наявність достатніх виробничих запасів а також 
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конкуренція, в тому числі з боку іноземних виробників стали чинниками 

стримування цін на продукцію. За період активного зростання цін в 2014-2016 

роках умовах кризи темп зростання цін на продукцію машинобудівних 

підприємств становив 70% від темпу зростання цін виробників всіх галузей. 

Важливим фактором, що характеризує ефективність діяльності 

підприємств галузі є продуктивність використання ресурсів. Продуктивність 

капіталу в переробній промисловості обумовлюється в першу чергу наявністю 

та потребою в основних засобах, і є відносно низькою (0,26-0,32 за нормальних 

умов, 0,14-0,16 в умовах кризи) в порівнянні з показниками інших галузей. 

Основним чинником зростання продуктивності капіталу стало випереджання 

темпів збільшення цін на продукцію збільшенням вартості капіталу, а 

чинником зменшення – скорочення обсягів виробництва продукції в 

натуральному вимірнику. У 2017 році фізична продуктивність капіталу в 

переробній промисловості становила 78% від 2013 року.  

Продуктивність праці в промисловості України є більшою в порівнянні з 

іншими сферами діяльності. В 2017 році значення показника продуктивності 

становило 265 тис.грн. на одного працюючого. Зростання фізичних обсягів 

продуктивності праці на 1% за умови кризових процесів не можна вважати 

безумовно позитивним, оскільки по інших видах діяльності темпи зростання є 

більшими. 

Аналіз оцінки змін обсягів виробництва продукції демонструє яскраво 

виражену сезонність, яка притаманна як промисловості в цілому, так і 

переробній промисловості, де сезонні коливання мають більший розмах. З 2015 

року простежується позитивний тренд в оцінках зміни обсягів виробництва. В 

2016 середньорічна доля підприємств, що відзначають зростання обсягів за 

попередній квартал в порівнянні зросла на 3,5%, тих, що оцінюють обсяг як 

незмінний – зросла на 3,25%. За 2017 рік зростання позитивних оцінок 

становило відповідно 4,5% та 0,5%. 

Важливою складовою забезпечення стійкого розвитку підприємств є 

інвестиції в розвиток власної діяльності, їх динаміка та структура. Зміна 
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очікувань підприємств переробної промисловості, що проводилася двічі на рік 

демонструє оптимістичні очікування 2015-16 років, що не виправдалися, 

змінилися помірковано песимістичними очікуваннями у 2017-18 роках, рівень 

яких є нижчим, ніж в середньому по промисловості України. У структурі 

інвестицій в переробну промисловість слід відзначити відносно високий рівень 

інвестицій в розширення та раціоналізацію виробництва.  

Майновий стан підприємства визначається наявністю і структурою 

оборотних і необоротних активів, а також джерел їх формування. Наведені 

показники свідчать про більш «легку» структуру активів машинобудівних 

підприємств в порівнянні з загальною структурою промисловості. Основним 

джерелом формування майна виступають поточні зобов’язання. Власний 

капітал машинобудівних підприємств суттєво скоротився, переважно за 

рахунок зменшення нерозподіленого прибутку за підсумками 2014-15 років 

через збитки.  

Згідно з даними Державної служби статистики України (2018), на кінець 

2017 року в Україні діяло 338 тис. підприємств, з яких 42 тис. промислових. 35 

тис. підприємств діяли у галузі переробної промисловості, з них 4.5 тис. у 

машинобудуванні. Впродовж 2010-2017 років загальна кількість підприємств 

скоротилася на 11%, а чисельність працюючих – на 27%. По машинобудівним 

підприємствам таке скорочення склало відповідно 6% та 26%. Такі розбіжності 

виникли внаслідок того, що доля великих підприємств в галузі 

машинобудування є більшою ніж в більшості інших галузей економіки. Так 

станом на 2017 рік на одному підприємстві в середньому працювало 17 

працівників, на промисловому підприємстві 51 працівник, а на підприємстві 

машинобудування – 80 працівників.  

Значні втрати мали місце на окупованих та тимчасово непідконтрольних 

територіях. Так станом на 2013 рік на території Донецької та Луганської 

області, АР Крим та м. Севастопіль діяло 60,6 тис. підприємств, з них 144 

великих. Станом на 2016 рік на підконтрольній території діяло всього 14 тис. 

підприємств, з них всього 38 великих. Враховуючи значну концентрацію 
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великих машинобудівних підприємств в цих регіонах, такі втрати помітно 

відбилися на загальному стані галузі. 

Доля машинобудівних підприємств за даними 2017 року становила 1,32% 

від загальної чисельності підприємств України. Вони забезпечували 2,38% 

обсягу реалізації продукції а доля працюючих на машинобудівних 

підприємствах становила 6,17% від загальної чисельності працюючих на 

підприємствах.  

Фізичні осіб-підприємці створюють 1% загального обсягу 

машинобудівної продукції та становлять 1,2% чисельності зайнятих у галузі 

машинобудування, тому, на відміну від деяких інших галузей національної 

економіки не можуть розглядатися як сила, що здатна суттєво вплинути на 

діяльність галузі.  

Порівняння обсягів продукції машинобудівних підприємств з обсягами 

реалізації машинобудівної продукції демонструє постійну перевагу першого 

показника на рівні від 9% до 14%. Це свідчить про те, що на машинобудівних 

підприємствах має місце здійснення діяльності не пов’язаної з випуском 

машинобудівної продукції. В той же час зворотне явище – випуск 

машинобудівної продукції підприємствами інших галузей – є менш 

поширеним. 

Показником, який значною мірою характеризує діяльність підприємства є 

фінансовий результат: прибуток чи збиток. Фінансові результати показують 

тенденцію до зростання загальної долі прибуткових підприємств в галузі 

машинобудування що в цілому є позитивним явищем, але в 2014-15 роках 

галузь демонструвала значні збитки загальним обсягом більше 33 млрд. грн.  

Аналіз фінансових результатів в розрізі розміру суб’єктів 

господарювання показав, що доля прибуткових підприємств була значно 

більшою, ніж серед малих та середніх, також внесок великих підприємств у 

сукупний прибуток галузі був найбільшим.  

Криза 2014 року найбільше вплинула на великі підприємства, серед яких 

в 2014 році тільки 42,4% залишились прибутковими, хоча в 2011 році їх доля 
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становила 89,7%. За підсумками 2017 року можна зазначити відновлення 

сукупної прибутковості малих та середніх підприємств, яка перевищила 

докризовий рівень. Для великих підприємств негативний внесок у відновлення 

прибутковості мали втрати потужностей на сході України, а також менша 

гнучкість у зміні асортименту та споживчих якостей продукції в процесі 

диверсифікації зовнішньоекономічної взаємодії.  

Операційна діяльність підприємства являє собою основну діяльність 

підприємства, яка є найбільшою за обсягом, забезпечує основну суму доходів 

та найбільший вплив на фінансовий результат. Витрати підприємства від 

операційної діяльності також є найбільш вагомою складовою загальних витрат 

підприємства. Рентабельність операційної діяльності характеризує саме 

ефективність процесу виробництва і реалізації продукції  

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств значною 

мірою визначається складом та структурою операційних витрат. До основних 

елементів операційних витрат включають матеріальні витрати, витрати на 

персонал (оплата праці та пов’язані з нею відрахування на соціальні заходи), 

амортизацію, інші витрати . Витрати на оплату праці доцільно розглядати разом 

із соціальними відрахуваннями, оскільки їх розмір є прив’язаним до фонду 

оплати праці (ФОП). В 2012 році розмір соціальних відрахувань становив 

37,5% від ФОП, в 2015р. збільшився на 1,5% через запровадження військового 

збору а в 2016 році зменшився до 23,5% у зв’язку із запровадженням единого 

соціального внеску (ЕСВ). 

В 2015 році тільки 4% промислових підприємств зазначали, що у них 

відсутні обмеження, що стримують виробництво. За результатами опитування, 

проведеного у 2018 році доля підприємств, що не відзначають наявність 

обмежень у виробництві збільшилася до 22%. Для машинобудівних 

підприємств відсоток таких, що відзначають стримування виробництва через 

будь-які фактори становив 96%-100% у 2015 році та 78%-94% у 2018 році в 

залежності від підгалузі. 
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2.2. Аналіз потенціалу розвитку промислових підприємств в 

антисипативному управлінні 

 

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 (Шварц, 2012).  

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 в внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства в заданий 

момент часу. 

Проблема дослідження потенціалу розвитку промислового  

підприємства на основі проведення аналізу його складових піднімалася в ряді 

наукових робіт. Зокрема, в роботі Штимер Л.Т. (2012), автором запропоновано 

проводити оцінку потенціалу розвитку на основі використання наступних 

методів: 

 SТЕР-аналіз; 

 SWОТ-аналіз; 

 SРАСЕ-аналіз; 

 GАР-аналіз; 

 метод аналізу LОТS; 

 РІМS-аналіз; 

 вивчення профілю об’єкта; 

 модель GЕ/МсКіnsey; 

 система 111–555 (Штимер, 2012). 
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Не дивлячись на вагомий внесок Л.Т. Штимер в дослідження потенціалу 

розвитку підприємства, теоретичне обґрунтування, визначення  

сутності, інструментарію та технології проведення кожного з  

перелічених методів, запропонований комплексний підхід до оцінки  

потенціалу носить інформативний характер, що ускладнює його використання 

на практиці. 

В роботі Макаренко П.М. та Андреєнко Н.В. (2013) пропонується 

проводити оцінку потенціалу розвитку підприємства промисловості за 

наступними етапами: 

- класифікація на групи основних факторів і показників, які визначають 

ефективність діяльності підприємства, рівень використання всіх видів ресурсів; 

- експертне оцінювання важливості груп факторів і їх показників 

всередині кожної групи; 

- визначення значущості і взаємозв’язку обраних показників; 

- збір і оброблення інформації на підприємствах, які аналізують; 

нормування показників; 

- визначення рейтингу підприємств і класифікація їх на групи з огляду на 

перспективи розвитку в умовах реструктуризації промисловості; 

- аналіз і узагальнення результатів (Макаренко та Андреєнко, 2013). 

Перевагами запропонованого в роботі Макаренко П.М. та Андреєнко Н.В. 

(2013) підходу є можливість застосування даного поетапного процесу оцінки 

для всіх складових потенціалу: виробничої, трудової, матеріальної, фінансової, 

організаційної, інвестиційної та ін., що робить даний підхід універсальним. 

Проте, використання бального методу оцінювання може створити певні 

перешкоди при отриманні достовірних результатів оцінки. Зокрема, 

використання експертних методів оцінки застосовується частіше при виконанні 

завдань, що вимагають прийняття термінових управлінських рішень, там, де 

використання більш складних методів економіко-математичного моделювання 

обмежено за часом їх реалізації. 
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Цікавою є думка до проведення аналізу потенціалу  

розвитку промислового підприємства авторки Рзаєвої Т.Г (2014), яка в своїй 

роботі пропонує аналізувати потенціал розвитку підприємства за такими 

підходами: 

1. Ресурсний. Дослідження потенціалу за ресурсними  

показниками забезпечення діяльності, де критеріями для проведення  

аналізу виступають кількісні та якісні показники ресурсів промислового 

підприємства. 

2. Економічний. Дослідження потенціалу за основними показниками 

результативності функціонування підприємства, де критеріями для  

проведення аналізу виступають показники ефективності діяльності 

промислового підприємства: економічні, виробничі, технологічні,  

фінансові та ін. 

3. Інформаційний. Дослідження потенціалу за показниками  

адаптації діяльності промислового підприємства до середовища 

господарювання, де критеріями для проведення аналізу виступають показники 

рівня конкурентоспроможності підприємства в галузі, регіоні тощо (Рзаєва, 

2014). 

Застосування такого підходу з використанням властивостей декількох 

підходів забезпечить всебічне проведення аналізу потенціалу розвитку 

промислового підприємства. Використання даного підходу доцільно  

доповнити окремими складовими інвестиційного та інноваційного підходів, що 

дозволить визначити потужність потенціалу розвитку промислового 

підприємства за умови наявних можливостей організації та можливості 

залучення інвестиційних коштів під впровадження визначених проектів 

розвитку. 

Для відображення ефективності використання потенціалу розвитку в 

зовнішньому середовищі, в роботі Сабадирьова О. (2011) запропоновано 

використовувати вартісний підхід для його аналізу та оцінки. Зокрема, 

авторкою пропонується застосовувати раціональну організацію аналізу та 
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оцінки потенціалу розвитку промислового підприємства на основі 

використання таких складових: 

- нормативно-інформаційної база (НІБ) для оцінювання вартості майна, 

майнових прав і доходу від усіх видів діяльності промислового підприємства, 

що представляє собою систему методичних підходів, обґрунтованих техніко -

економічних норм і нормативів в складі організації по-елементної оцінки 

потенціалу промислового підприємства; 

- дохід від усіх видів діяльності промислового підприємства, що  

має бути сформованим на базі нормативної собівартості, представленій у 

вигляді взаємозв’язку витрат та обсягу реалізації і прибутку (Сабадирьова, 

2011). 

Використання даного підходу до аналізу потенціалу розвитку 

промислового підприємства доречно при підготовці відповідного звіту перед 

акціонерами або власниками підприємства в разі прийняття рішення про 

зливання з іншими підприємствами, розвитку паралельних напрямків 

діяльності, випуску акцій та ін. 

Таким чином, стисле дослідження наукових робіт з питань проведення 

аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства показав, що дане 

питання було опрацьовано з декількох аспектів, деякі з них  

включали сферу зовнішнього середовища підприємства, проте,  

основними обмеженнями у використанні розглянутих підходів є  

відсутність зв’язку між аналізом складових потенціалу розвитку у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, що забезпечить визначення 

можливостей для розвитку або скорочення програм розвитку по розпізнаванню 

слабких сигналів. 

Для вирішення даного завдання пропонується використовувати підхід, 

представлений на рис. 2.19. 

Як видно з рисунка, аналіз потенціалу розвитку промислового 

підприємства в умовах антисипативного управління пропонується проводити 

паралельними шляхами, починаючи зі збору інформації про стан підприємства.  
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Рис. 2.19. Аналіз потенціалу розвитку промислового підприємства в 

антисипативному управлінні  
Примітка: складено автором  
 

Осолива увага приділяється активності внутрішнього середовища щодо 

збору інформації про стан зовнішнього середовища в якому функціонує 

підприємство, що досліджується. 
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Збір інформації про стан промислового підприємства з точки зору аналізу 

його потенціалу доцільно проводити дискретним методом з розгрупуванням 

потенціалу розвитку на складові потенціали: 

1. Виробничий потенціал. 

2. Кадровий потенціал. 

3. Фінансовий потенціал. 

У свою чергу, паралельними напрямками аналізу визначених потенціалів 

будуть наступні: 

1. Аналіз попиту на продукцію промислового підприємства. 

2. Аналіз ринку робочої сили. 

3. Аналіз кредитного ринку. 

За результатами аналізу внутрішнього середовища з розбивкою на 

перераховані вищі складові потенціалу розвитку можна буде визначити власні 

можливості промислового підприємства щодо впровадження тих чи інших 

проектів розвитку (Каміньська та Тарасова, 2018).  

З урахуванням результатів аналізу зовнішнього середовища за 

визначеними секторами можна буде встановити сигнали, під силою впливу 

яких стає можливим найоптимальніше використовувати потенціал розвитку як 

за окремими складовими частинами потенціалу так і сукупного потенціалу 

(Каміньська, 2018а). 

Висновки, зроблені в ході аналізу потенціалу розвитку промислового 

підприємства в антисипативному управлінні стануть основою для визначення 

напрямків формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням слабких 

сигналів зовнішнього середовища. 

Як видно за рис. 2.19, аналіз потенціалу розвитку промислового 

підприємства в антисипативному управлінні пропонується розпочинати з 

аналізу найбільш складної та вагової частини будь-якої організації, що 

виготовлює продукцію – виробничого потенціалу. 

На нашу думку, найбільш точне визначення поняття виробничий 

потенціал дав Іщук С.О. (2005), де під виробничим потенціалом розуміється 

складна, організована, динамічна система, яка формується з множини 
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елементів, що перебувають у взаємозв'язку та взаємодії і виконують різні 

функції в процесі виготовлення продукції необхідної кількості та якості і в 

терміни, визначені ринком (Іщук, 2005). Дане визначення  

найбільше характеризує виробничий потенціал промислового  

підприємства як центральну ланку загального потенціалу розвитку 

підприємства. Так, виробничий потенціал – це система взаємозв’язаних між 

собою елементів: 

- основні виробничі фонди; 

- виробниче обладнання; 

- технологія; 

- ресурси та ін. 

Аналіз виробничого потенціалу промислового підприємства доцільно 

проводити за такими напрямами: 

1. Аналіз стану виробничого потенціалу. Для проведення даного 

напрямку аналізу можна використовувати наступні показники: 

коефіцієнт зносу основних засобів: показує стан та ступінь матеріального 

та фізичного рівня зносу основних засобів, дорівнює відношенню суми зносу 

основних засобів до їх первісної вартості; 

коефіцієнт оновлення основних засобів: показує частку нових уведених в 

експлуатацію основних засобів, дорівнює відношенню первісної вартості 

оновлених основних засобів, уведених в експлуатацію до вартості діючих  

основних засобів; 

коефіцієнт вибуття основних засобів: показує частку вивільнених 

основних засобів за аналізований період, дорівнює відношенню первісної 

вартості вивільнених основних засобів, введених в експлуатацію до вартості 

діючих  основних засобів. 

За результатами аналізу стану виробничого потенціалу можна зробити 

висновки щодо динамічності введення та виведення основних засобів, рівня їх 

зносу, кількісної та якісної складової виробничого потенціалу промислового 

підприємства. 
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2. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу. Для 

проведення даного напрямку аналізу можна використовувати наступні 

показники: 

Фондовіддача: показує технічну ефективність використання основних 

засобів, дорівнює відношенню чистої виручки до суми середньорічної вартості 

основних засобів; 

Фондоємність: показує дефіцит чи профіцит у використанні основних 

засобів, дорівнює відношенню середньорічної вартості основних засобів до 

загального обсягу виробленої продукції промислового підприємства; 

Фондорентабельність: показує ефективність використання основних 

засобів з точки зору вливання інвестицій, дорівнює відношенню прибутку 

підприємства до середньорічної вартості основних засобів; 

обсяг виробленої продукції: показує виробничу потужність промислового 

підприємства за аналізований період. 

За результатами аналізу ефективності використання виробничого 

потенціалу промислового підприємства можна зробити висновки про 

раціональність використання основних засобів та визначити шляхи щодо їх 

оптимізації. 

3. Аналіз ефективності споживання ресурсів та виробничої сировини. Для 

проведення даного напрямку аналізу можна використовувати наступні 

показники: 

Матеріаловіддача: показує віддачу матеріалів на гривню виробленої та 

реалізованої продукції, дорівнює відношенню вартості виробленої продукції на 

загальну суму матеріальних витрат (ресурсів, сировини тощо); 

матеріалоємність продукції: показує питомі витрати матеріальних 

ресурсів на виробництво однієї одиниці продукції, дорівнює відношенню суми 

матеріальних витрат до вартості продукції. 

За результатами аналізу виробничого потенціалу промислового 

підприємства за даним напрямком стає можливим визначити раціональність 

використання матеріалів, ресурсів та сировини в процесі виробництва 

продукції. 
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Для визначення слабких сигналів зовнішнього середовища, що мають 

відношення безпосередньо до виробничого потенціалу, доцільно просканувати 

сектор споживачів на предмет їх очікувань, лояльності, доходів та інших 

факторів. Як правило, більша частка промислових підприємств України, 

зокрема підприємств машинобудування, працюють в форматі B2B «business-to-

business», де споживачами машинобудівної продукції є юридичні особи-

підприємства добувної та переробної промисловості, ефективність та 

прибутковість яких, в свою чергу, залежить від власних замовників-споживачів. 

Тому аналіз зовнішнього середовища в секторі споживачів на предмет 

виявлення слабких сигналів для визначення шляхів використання виробничого 

потенціалу в антисипативному управлінні слід проводити за такими 

складовими: 

1. Доходи споживачів Y (у тому числі аналіз факторів, що мають вплив на 

формування доходів споживачів: 

- економічне становище в країні; 

- економічне становище в світі; 

- валютний курс; 

- стан основних джерел отримання прибутку та ін.). 

2. Уподобання споживачів W (у тому числі аналіз факторів, що мають 

вплив на формування уподобань споживачів: 

- ринкові тенденції з випуску нових видів продукції; 

- останні досягнення науково-технічного прогресу в сфері 

промисловості; 

- особливості аналогової продукції за якісними характеристиками; 

- ціни на альтернативні види продукції; 

- умови придбання аналогової продукції у підприємств-конкурентів 

тощо. 

3. Очікування змін в національній економіці R. 

4. Кількість споживачів N (кількість підприємств-замовників стабільно 

функціонуючих на ринку, кількість підприємств-замовників, що перебувають в 

стані санації або ліквідації). 
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Формально аналіз функції попиту на продукцію за переліченими 

сигналами можна представити в такому вигляді (формула 2.1): 

 
 

QD=F(Y,W,R,N)→max                                   (2.1) 
 

 

Одночасний вплив одного чи декількох сигналів на обсяг попиту 

промислової продукції вплине і на прийняття рішень в антисипативному 

управлінні в сфері виробництва. Так, за результатами аналізу виробничого 

потенціалу можна буде сформувати портфель управлінських рішень щодо 

відбивання того чи іншого сигналу, що в кінцевому випадку відобразиться на: 

1. Виробничій програмі промислового підприємства (скорочення або 

нарощування обсягів виробництва, асортименту продукції, зміни її якісних 

характеристик). 

2. Парку виробничого обладнання промислового підприємства 

(вивільнення застарілого обладнання, впровадження нових або додаткових 

технологічних ліній, скорочення або розширення технологічних переділів та 

удосконалення технічного забезпечення). 

Таким чином, у першому випадку напрямком стратегії антисипативного 

управління розвитком промислового підприємства буде диверсифікація 

продукції, в другому – техніко-технологічне переоснащення виробництва. 

Наступним етапом в аналізі потенціалу розвитку промислового 

підприємства в антисипативному управлінні є аналіз кадрового потенціалу 

(внутрішнє середовище) та аналіз ринку робочої сили (для виявлення сигналів в 

зовнішньому середовищі). 

За визначенням Янковської Л.А. (2006) під кадровим потенціалом 

промислового підприємства слід розуміти можливості його працівників за 

певних умов забезпечувати реалізацію цілей підприємства з найбільш 

раціональними витратами всіх виробничих ресурсів. Виходячи з даного 

визначення для проведення аналізу кадрового потенціалу слід використовувати 

такі групи показників: 
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1. Аналіз забезпеченості промислового підприємства трудовими 

ресурсами: 

- кількість персоналу (робочого, адміністративно-управлінського), ос.; 

- коефіцієнт плинності кадрів; 

- кількість працівників, які виробляють більше встановленої норми, ос.; 

- кількість висококваліфікованих працівників, ос.; 

- питома вага працівників, зайнятих повний робочий день, %; 

- питома вага працівників у віці від 29 до 50 років, %; 

- питома вага працівників, що виконують науково-технічну роботу, %; 

- співвідношення кількості робітників до кількості адміністративно-

управлінського персоналу. 

За результатами даного виду аналізу кадрового потенціалу промислового 

підприємства стає можливим визначити кількісну та якісну забезпеченість 

підприємства трудовими ресурсами, резерви скорочення кількості персоналу та 

ін. 

2. Аналіз ефективності діяльності персоналу промислового підприємства: 

- динаміка продуктивності персоналу, %; 

- фондоозброєність; 

- середньорічний виробіток на одного працівника, грн/ос. 

За результатами даного виду аналізу кадрового потенціалу промислового 

підприємства стає можливим визначити ефективність та результативність 

роботи персоналу. 

3. Аналіз динаміки мотивації, заохочень та стимулювання трудових 

ресурсів: 

- динаміка фонду оплати праці, %; 

- динаміка витрат на соціальне забезпечення, відпустки, навчання та ін., %. 

За результатами даного виду аналізу кадрового потенціалу промислового 

підприємства стає можливим визначити в динаміці зміни обсягів стимулювання 

та заохочень працівників. 

Для визначення слабких сигналів зовнішнього середовища, що мають 

відношення безпосередньо до кадрового потенціалу, доцільно просканувати 
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ринок робочої сили на предмет виявлення основних сигналів,  

що матимуть вплив на кадровий потенціал промислового  

підприємства. Для розпізнавання  таких сигналів можна використовувати 

наступні показники: 

- мінімальна заробітна плата, тис. грн.; 

- безробітне населення, тис. ос.; 

- кількість економічно активного населення, тис. ос.; 

- середньомісячна заробітна плата в галузі. 

За аналізом таких основних показників можна розпізнати сигнали на 

ранній стадії, що свідчитимуть про тенденції на ринку праці, що в 

антисипативному управлінні на промисловому підприємстві може бути 

виражено в прийнятті таких рішень: 

- скорочення або розширення персоналу; 

- збільшення або зменшення заробітної плати; 

- розширення або скорочення програм соціального забезпечення та ін. 

Напрямками стратегії антисипативного управління розвитком в сфері 

персоналу промислового підприємства в разі прийняття сигналів із зовнішнього 

середовища про дефіцит робочої сили буде розвиток ключових працівників 

(програми перекваліфікації, додаткове навчання, удосконалення системи 

мотивації та ін.). Сигнали про зміни в рівні заробітної плати в галузі також є 

суттєвими в програмі заходів антисипативного управління, які можна 

використовувати при підготовці та прийнятті управлінських рішень щодо 

формування фонду оплати праці. 

Наступним етапом в аналізі потенціалу розвитку промислового 

підприємства в антисипативному управлінні є аналіз інвестиційного 

потенціалу, що дасть змогу визначити фінансові можливості впровадження 

проектів розвитку за рахунок власного фінансування, залучення коштів чи 

використання обох методів. Аналіз інвестиційного потенціалу доречно 

проводити за такими напрямками: 

1. Аналіз результатів інвестиційної діяльності: 

- показник інвестиційної діяльності; 
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- показник операційної діяльності; 

- коефіцієнт інвестування в проекти. 

За результатами аналізу даної групи показників стає  

можливим визначити результативність інвестиційної та операційної діяльності 

промислового підприємства в динаміці, визначити характер змін та впливаючих 

факторів. 

2. Аналіз динаміки розміщення інвестицій: 

- показники інвестицій в капітальне будівництво; 

- показники інвестицій на придбання основних засобів (технологія, 

устаткування); 

- показник довгострокових фінансових інвестицій; 

- показник доходів від інвестиційної діяльності; 

- показник витрат на інвестиційну діяльність. 

За результатами аналізу даної групи показників стає можливим визначити 

результативність розміщення капітальних та фінансових інвестицій 

промислового підприємства в динаміці. 

3. Аналіз динаміки залучених інвестицій: 

- фактична кількість існуючих інвесторів (кількість проінвестованих 

проектів розвитку промислового підприємства); 

- потенційна кількість майбутніх інвесторів. 

За результатами аналізу даної групи показників стає можливим визначити 

можливості залучення коштів від існуючих та потенційних інвесторів  

на основі використання попереднього досвіду інвестування  

проектів розвитку. Сигналами зовнішнього середовища про стан ринку капіталів 

можуть бути:  

- збільшення або зменшення обсягів потоків іноземного капіталу в 

банківський сектор; 

- зменшення або збільшення ставок кредитування за їх трендовий 

рівень; 

- загальний обсяг наданих кредитних ресурсів; 

- рівень інфляції; 
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- валютний курс. 

У ході аналізу інвестиційного потенціалу та сигналів  

кредитного ринку можна зробити висновки про доцільність формування 

стратегії розвитку в умовах антисипативного управління за такими 

напрямками: 

- розширення або скорочення розміщення капітальних інвестицій; 

- розширення або скорочення інвестиційного портфелю з придбання 

майнових та цінних активів. 

Таким чином, визначивши внутрішні можливості промислового 

підприємства реалізації проектів розвитку за аналізом складових частин 

потенціалу розвитку та групу сигналів зовнішнього середовища для кожної 

складової частини аналізованого потенціалу, можна встановити масштаб дії 

сигналів на потенціал розвитку промислового підприємства за вразливістю його 

складових через формулу 2.2: 

 

RPr,K,I=(DPr,K,I/100)*(P(S)Pr,K,I/100)                              (2.2) 

 

де DPr,K,I – вразливість потенціалу розвитку за сферами прояву слабких 

сигналів Pr – виробництво, К-персонал, І-інвестиції, %; 

P(S)Pr,K,I – вірогідність настання слабких сигналів за сферами прояву, %; 

RPr,K,I – рівень масштабу сигналу. 

В залежності від значення масштабності дії сигналів за окремими 

сферами прояву можна обирати найбільш оптимальні напрямки стратегії 

розвитку з урахуванням потенційних можливостей промислового підприємства 

відбивати кризові сигнали або здійснювати реверс зі створення сприятливих 

можливостей для розвитку. 

Для отримання об’єктивної оцінки результатів діагностики  

стану потенціалу в якості підготовчого етапу доцільно  

провести аналіз показників діяльності машинобудівних підприємств (табл. 2.2–

2.4).  
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Таблиця 2.2 

Основні показники розвитку найбільш крупних машинобудівних підприємств в Київському  

регіоні в 2016 р., тис. грн 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Чистий 

дохід 

Чистий 

прибуток 

Кількість 

працівників 

Активи 

разом 

Чисті 

активи 

Інші 

необоротні 

активи 

Частка 

основних 

засобів в 

активах, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ТОВ «Науково-виробнича 

корпорація «Енергосоюз» 
1,208,854 12,415 4,532 536,326 258,900 42,716 46.00% 

2 
ПрАТ «Холдингова компанія 

«Укртехнопром» 
732,327 28,643 2,254 740,591 122,713 56,760 16.00% 

3 

ПрАТ «Київський 

експериментальний 

механічний завод «Зварка» 

233,246 (35,398) 1,423 200,573 (8,690) 22,978 47.00% 

4 

ПрАТ «Київський 

суднобудівний-

судноремонтний завод» 

210,320 10,154 1,0 343,748 93,372 74,814 23.00% 

5 Iнтертехнiка ЗАТ 213,046 10,900 1,32 125,218 43,499 537 11.00% 

6 ТОВ «Техмашекспорт» 289,209 7,065 1,546 285,583 86,520 112,916 21.00% 

7 ПрАТ «Авіоніка» 144,377 8,471 1,104 122,652 57,782 6,243 71.00% 

8 
ПрАТ «Перший Київський 

машинобудівний завод» 
134,514 254 1,234 284,681 204,914 134,904 14.00% 

9 
Виробниче об'єднання 

«ТехПромСистеми» 
123,493 (1,638) 0,423 25,673 15,333 7,843 23.00% 

10 

Державне підприємство 

«Київський бронетанковий 

завод» 

102,842 426 1,120 212,692 56,012 320 12.00% 

 Всього 3392,228 720,612 15,956 2877,737 930,355 1316,174  

Примітка: складено автором  

 

 
1

0
9
 

http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/68/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/727/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/2240/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/850/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
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Таблиця 2.3 

Основні показники розвитку найбільш крупних машинобудівних підприємств  

в Київському регіоні в 2017 р., тис. грн 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Чистий 

дохід 

Чистий 

прибуток 

Кількість 

працівників 

Активи 

разом 

Чисті 

активи 

Інші 

необоротні 

активи 

Частка 

основних 

засобів в 

активах, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ТОВ «Науково-виробнича 

корпорація «Енергосоюз» 
2103,673 5,237 0,631 4123,403 83,223 1,133 43.00% 

2 
ПрАТ «Холдингова компанія 

«Укртехнопром» 
95,685 5,552 0,85 2085,535 45,745 1,855 25.00% 

3 

ПрАТ «Київський 

експериментальний 

механічний завод «Зварка» 

76,526 166 0,276 28,076 2,566 186 4.00% 

4 

ПрАТ «Київський 

суднобудівний-

судноремонтний завод» 

67,927 2,077 0,469 67,577 33,717 1,377 67.00% 

5 Iнтертехнiка ЗАТ 62,362 (52,662) 1,822 184,122 32,223 42,312 42.00% 

6 ТОВ «Техмашекспорт» 51,871 6,011 1,220 61,510 11,162 911 11.00% 

7 ПрАТ «Авіоніка» 43,933 3,187 0,032 16,334 3,339 3,063 15.00% 

8 
ПрАТ «Перший Київський 

машинобудівний завод» 
48,877 (1,788) 1,0 118,498 58,568 845 8.00% 

9 
Виробниче об'єднання 

«ТехПромСистеми» 
42,898 (78) 198 48,560 3,760 1,743 20.00% 

10 

Державне підприємство 

«Київський бронетанковий 

завод» 

46,526 496 0,66 39,640 6,0430 76 26.00% 

 Всього 2640,278 551,614 204,96 6773,255 280,346 2069,483  

Примітка: складено автором  

 

 
1
1

0
 

http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/68/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/727/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/2240/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/850/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
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Таблиця 2.4 

Основні показники розвитку найбільш крупних машинобудівних підприємств в Київському регіоні в 2018 р., тис. грн 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Чистий 

дохід 

Чистий 

прибуток 

Кількість 

працівників 

Активи 

разом 

Чисті 

активи 

Інші 

необоротні 

активи 

Частка 

основних 

засобів в 

активах, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ТОВ «Науково-виробнича 

корпорація «Енергосоюз» 
2,888,799 773,888 4,887 3,806,105 2,678,783 79,203 28.00% 

2 
ПрАТ «Холдингова компанія 

«Укртехнопром» 
1,056,357 (42,567) 6,467 534,563 259,303 47,782 49.00% 

3 

ПрАТ «Київський 

експериментальний 

механічний завод «Зварка» 

690,297 546 3,17 865,028 173,759 60,569 15.00% 

4 

ПрАТ «Київський 

суднобудівний-

судноремонтний завод» 

257,841 24,578 1,545 209,568 89,788 3,056 17.00% 

5 Iнтертехнiка ЗАТ 223,101 (37,231) 1,536 323,808 51,568 61,462 22.00% 

6 ТОВ «Техмашекспорт» 196,839 (12,745) 1,0 333,875 85,840 89,854 26.00% 

7 ПрАТ «Авіоніка» 236,765 (6,656) 0,98 128,189 37,783 714 22.00% 

8 
ПрАТ «Перший Київський 

машинобудівний завод» 
198,872 3,568 0,341 168,220 62,874 11,178 56.00% 

9 
Виробниче об'єднання 

«ТехПромСистеми» 
156,123 2,256 0,259 64,455 6,459 4,360 34.00% 

10 

Державне підприємство 

«Київський бронетанковий 

завод» 

178,555 (66,786) 1,862 236,787 152,571 81,673 11.00% 

 Всього 6083,549 1184,305 22,047 6670,598 3598,728 1153,137  

Примітка: складено автором  

 
1

1
1

 

http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/68/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/727/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/1394/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/2240/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
http://alt.com.ua/ukr/rating_individual/850/fixed_assets_share/2007/5/29/ind_other_non_current_assets
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Таким чином, розроблено підхід до проведення аналізу потенціалу 

розвитку промислового підприємства 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. 

 

 

2.3. Оптимізація рішень в антисипативному управлінні розвитком 

промислового підприємства 

 

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 актуальними. 

Окремі питання оптимізації управління в процесі розвитку промислового 

підприємства було розглянуто в роботах Девідсон М. (2005), Шевченко А.С. 

(2011), Філіпішина І.В. (2015), Ямненко Г.Є. (2016) та багатьох інших. Проте, 

не дивлячись на вагомий внесок досліджень даної тематики, деякі аспекти, 

зокрема, проблема управління розвитком підприємства з урахуванням сигналів 

впливу зовнішнього середовища в умовах обмежених ресурсів залишилась 

недостатньо вивченою.  

Так, у роботі Шевченко А.С. (2011) розглянуто питання оптимізації 

трудових процесів в якості основної складової управління виробництвом. Для 



113 

вирішення даного завдання авторка запропонувала на першому етапі проводити 

аналіз ефективності процесів за такими напрямками: 

1. Визначення критеріїв успіху процесу, його ключових метрик. 

2. Опис етапів процесу. 

3. Опис наскрізних та суміжних процесів. 

4. Збір кількісних та якісних метрик процесу (опис етапів, чисельності 

працівників, задіяних на кожному етапі та метрик часу їх проходження). 

5. Аналіз процесу на предмет виявлення проблемних і потенційно 

проблемних етапів (Шевченко, 2011). 

На другому етапі, за отриманими результатами проведеного аналізу 

ефективності процесу, розглядається можливість його вдосконалення шляхом 

оптимізації виявлених відхилень та роботи з дисбалансами. Оптимізацію в 

даному випадку пропонується проводити наступним чином: 

- впровадження автоматизації на ланках процесу, що реалізуються в 

ручному режимі; 

- зміна обсягів ресурсів (людських ресурсів, часу на проходження етапу 

процесу) з метою їх економії; 

- реорганізація етапів процесу, їх об’єднання та (або) виконання 

паралельно у часі; 

- ліквідація зайвих ланок/етапів процесу, якщо вони не надають суттєвої 

цінності кінцевому результату процесу; включення до процесу суміжних 

процесів, їх етапів/ланок, які додають суттєвої цінності кінцевому результату 

процесу; 

- встановлення додаткового контролю на етапах процесу, які потенційно 

можуть загрожувати успіху його кінцевого результату (Шевченко, 2011). 

Запропонований Шевченко А.С. (2011) підхід відрізняється набором 

показників оцінки оптимізації трудових процесів, розробленою матрицею 

контролю та оцінки оптимізації, що служить вагомим внеском в питання 

управління. Проте, суттєвим обмеженням даного підходу є його відокремлення 
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від суміжних процесів управління, що перебувають в постійному системному 

взаємозв’язку. 

Усунути дане обмеження спробував Ямненко Г.Є. (2016), 

запропонувавши проводити оптимізацію окремих процесів управління 

розвитком промислового підприємства за такими етапами: 

1. Окреслення стратегії розвитку підприємства – визначення цілей, чітких 

функцій, принципів та методів оцінки стійкості розвитку, конкретизацію 

об’єкта оцінки та суб’єктів в рамках обраної концепції розвитку. 

2. Діагностика поточного стану діяльності досліджуваного підприємства 

за напрямками: 

- аналіз ринкового середовища (конкуренти, споживачі, постачальники); 

- оцінка стійкості поточного стану функціонування підприємства 

(показники ефективності діяльності); 

- дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього впливу на 

показники розвитку підприємства; 

- визначення шляхів та методів зміцнення його конкурентоспроможності 

та розширення конкурентних переваг. 

3. Оцінка стратегічного та оперативного потенціалу підприємства, 

визначення факторів розвитку, їх накопичення, діагностика використання 

наявних та потенційних можливостей підприємства. 

4. Характеристика ключових чинників успіху: 

- збір інформації та її синтез щодо основних факторів розвитку; 

- виявлення ринкових факторів успіху підприємства; 

- визначення ключових компетенцій; 

- аналіз застосування інноваційних можливостей підприємства 

(внутрішніх та зовнішніх). 

5. Поєднання визначених заходів розвитку з формуванням інноваційних 

переваг підприємства: 

- виявлення можливих джерел конкурентних переваг; 

- використання інноваційного потенціалу; 
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- управління знаннями; 

- формування банку ідей та винаходів; 

- застосування сучасних засобів обміну інформацією та ін. 

6. Підготовка та прийняття кінцевих управлінських рішень щодо 

розроблення стратегії конкурентної поведінки на основі оцінки конкурентних 

переваг в ключових функціональних областях управління підприємством. 

7. Визначення критичних моментів в діяльності підприємства, розробка 

альтернативних стратегій розвитку, визначення найбільш оптимальної 

стратегії, що дозволяє раціонально використовувати слабкі та сильні сторони 

підприємства в процесі розвитку. 

8. Реалізація заходів із підтримки стратегії розвитку та формування 

конкурентних переваг, визначення пріоритетів, оптимізація організаційно-

інформаційного забезпечення, вибір інструментарію здійснення визначених 

заходів. 

9. Оцінка результативності управління розвитком підприємства, 

потенційних результатів виконання тактичних та стратегічних рішень 

(Ямненко, 2016). 

Як видно з даного підходу, на думку Ямненко Г.Є. (2016), при управлінні 

розвитком оптимізацію слід проводити на останніх етапах розробки стратегії 

управління, що свідчить про можливе спотворення управлінської інформації 

щодо проведення оптимізації окремих процесів в разі здійснення таких заходів 

лише на стадії реалізації стратегії. 

Цікавим підходом до проведення оптимізації в управлінні є підхід, 

запропонований Калюжною Н.Г. (2004), де авторка доводить необхідність 

проведення оптимізації через удосконалення організаційної структури 

підприємства. Так, нею запропоновано використовувати комплексний критерій 

оптимізації організаційної структури управління  машинобудівного 

підприємства за рахунок мінімізації взаємодії структурних одиниць управління 

за допомогою об'єднання в окремі структурні одиниці максимально пов'язаних 

між собою управлінських завдань за умови реалізації в системі управління їх 
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оптимального (тобто необхідного й достатнього) набору. Для встановлення 

оптимального набору завдань у системі управління запропоновано 

використовувати поєднання таких ознак структуризації: основні функції 

управління, об'єкти функціонального управління, етапи «життєвого циклу» 

об'єктів функціонального управління. Також Калюжною Н.Г. (2004) 

сформовано класифікатор управлінських завдань, згідно з яким оптимальний 

набір управлінських завдань визначається як множина основних функцій 

управління, віднесених до всіх етапів «життєвого циклу» кожного об'єкта 

функціонального управління (Калюжна, 2004). 

До основних переваг даного підходу слід віднести спробу проведення 

оптимізації на всіх рівнях управління через організаційну структуру. Проте 

суттєвим обмеженням запропонованого підходу є неврахування впливу 

зовнішнього середовища та відсутність методів оцінки результуючих дій з 

проведення оптимізації. 

Іншої точки зору дотримується авторка Лінькова О.Ю. (2013), де під 

оптимізацією управління розвитком пропонує впровадження таких заходів 

інноваційної спрямованості: 

- діагностика поточного стану;  

- управління процесом змін;  

- аудит результату (Лінькова, 2013).  

Вона також наголошує, що оптимізація управління розвитком на основі 

здійснення інновацій на промисловому підприємстві потребує врахування 

основних помилок та особливостей:  

- розбіжності між рівними учасниками інновацій;  

- втрата часу;  

- мінімізація опору змінам;  

- робота з неформальними лідерами;  

- адаптація персоналу;  

- робота з інформацією під час впровадження інновацій (доступність і 

масштаб охоплення;  
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- стратегії інформування;  

- блокування інформації;  

- викривлення інформації;  

- аудит внутрішніх комунікаційних каналів) (Лінькова, 2013). 

В якості переваг використання такого підходу до оптимізації 

Лінькова О.Ю. (2013) називає наступні: 

- забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства шляхом 

управління інноваційним потенціалом;  

- проведення обґрунтованого вибору стійкого розвитку на основі аналізу 

ресурсного забезпечення й управління об’єктами інтелектуальної власності;  

- оптимізація організаційної структури технологічних процесів за умов 

постійних змін зовнішнього середовища;  

- використання інноваційної діяльності підприємства для подолання 

кризи (Лінькова, 2013). 

Не дивлячись на перераховані переваги використання інноваційного 

підходу в якості бази для проведення оптимізації в управлінні розвитком 

промислового підприємства, даний підхід не включає в себе конкретні методи 

практичної реалізації запропонованих заходів, що робить його обмеженим у 

використанні та носить інформативний характер. 

Практичною орієнтацією на впровадження оптимізації в управлінні 

відрізняється робота Довби І.В. та Сойма С.Ю. (2016), в якій автори 

пропонують використовувати технологію Workflow – окремого модуля в 

інформаційному забезпеченні управління бізнес-процесами промислового 

підприємства, спрямованого на підвищення ефективності діяльності організації 

та її розвитку. Зокрема пропонують здійснити такі заходи для побудови 

оптимальної системи управління на основі використання технології Workflow: 

1. Переглянути внутрішні резерви підприємства. 

2. Розглянути питання оптимізації існуючої структури та всіх бізнес-

процесів. 

3. З'ясувати, які з бізнес-процесів «працюють» на прибуток. 
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4. З'ясувати, які процеси є другорядними та ступінь їх перспективності та 

участі в загальному прибутку. 

5. Знайти процеси, які відволікають капітал компанії. 

6. Проведення поглибленого аудиту всіх бізнес-процесів підприємства, 

проведення їх ранжування за впливом на діяльність підприємства (Довба та 

Сойма, 2013). 

Таким чином, стислий аналіз існуючих підходів до проведення 

оптимізації в управлінні діяльністю та розвитком промислового підприємства 

показав, що найчастіше при проведенні оптимізації використовується 

вузькоспеціалізований підхід (інноваційний, інформаційний, орієнтація на 

персонал та ін.), що виключає можливість отримання синергетичного ефекту 

від поєднання оптимізаційних процесів в декількох сферах діяльності 

підприємства (Каміньська та Квілінський, 2018). Також, лише декілька підходів 

з розглянутих включають в себе деякі аспекти врахування впливу зовнішнього 

середовища при проведенні оптимізації в управлінні. Тому, на основі 

розглянутих переваг та обмежень існуючих підходів до проведення оптимізації 

в управлінні, на нашу думку, розробка підходу до проведення оптимізації 

рішень в управлінні розвитком з урахуванням дії отриманих сигналів щодо 

зміни стану зовнішнього середовища відносно підприємства є обґрунтованим.  

Математична постановка завдання матиме наступний вигляд. Допустимо, 

що є  – кількість контрзаходів з відбиття сигналу, з якої необхідно обрати 

тільки ті, загальна корисність, при встановленому бюджеті, буде 

максимальною. Для формального опису рішення необхідно ввести булеві змінні 

, значення яких : 

, якщо рішення приймається до загальної кількості обраних 

рішень (контрзаходів); 

, якщо рішення не приймається до загальної кількості обраних 

рішень (контрзаходів). 

Для кожного рішення уведемо дві константи: 

 – вартість обраного рішення (контрзаходу), сума інвестицій, 

необхідна для компенсації впливу отриманого сигналу; 
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 – корисність (ефективність) обраного рішення (контрзаходу) для 

відбиття отриманого сигналу. 

Максимально можливий бюджет для компенсації впливів отриманих 

сигналів позначимо . Тоді оптимізаційна задача матиме вигляд (формули 

2.3-2.4): 

 
 

                    (2.3) 

 

                       (2.4) 

 

Для розв’язання даного рівняння може бути використаний один з методів 

рішення систем лінійних рівнянь виду , де  – трьохдіагональна матриця 

(Каміньська, 2018с). Трьох діагональною матрицею називається матриця такого 

виду, де у всіх інших місцях, крім головної діагоналі та двох сусідніх з нею, 

стоять нулі. Чисельні методи рівнянь складаються з двох етапів, на першому 

етапі визначаються значення прогоночних коефіцієнтів, а на другому – 

знаходять невідомі  (Березин та Жидков, 1960). 

Якщо система лінійних рівнянь має вигляд: 
 

       

       

     =  

       

       

Примітка: сформовано автором на підставі (Березин та Жидков, 1960) 

 

На першому етапі необхідно провести обчислення прогоночних 

коефіцієнтів  , , де  – номер рядка матриці за умови . 
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В першому рядку матриці  використовуються формули (2.5-2.7): 

 

,                                                      (2.5) 

,                                                      (2.6) 

.                                                       (2.7) 

 

Для рядків  від  використовуються рекурентні формули (2.8-

2.10): 

 

,                                               (2.8) 

,                                                      (2.9) 

.                                             (2.10) 

 

Якщо  (формули (2.11-2.12): 

 

,                                            (2.11) 

.                                         (2.12) 

 
 

Після цього розраховуються невідомі . Для останнього рядка 

матриці приймається . Для інших рядків (формула 2.13): 

 

                                            (2.13) 

 

На практиці реалізація даного методу матиме такий вигляд. Наприклад, 

керівництвом промислового підприємства в бюджет закладено 2 млн. грн. для 

компенсації та мінімізації впливу отриманих сигналів зовнішнього середовища. 
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Далі розглянуто п’ять рішень антисипативного управління на прикладі ПрАТ 

«Кераммаш» (табл. 2.5) з яких необхідно обрати максимально корисну 

кількість. 

Таблиця 2.5 

Формалізована характеристика рішень в антисипативному управлінні ПрАТ 

«Кераммаш», тис. грн 

№п/п Зміст рішення Вартість Очікувана 

корисність 

1 Придбання додаткового верстата з ЧПУ 26 48 

2 Ремонт токарного верстата 30 35 

3 Удосконалення технологічної лінії за визначеним 

переділом 

41 47 

4 Вдосконалення системи якості продукції за видом 49 54 

5 Впровадження додаткового модуля 

автоматизованої системи управління 

виробництвом 

53 58 

Примітка: сформовано автором 

 

На першому етапі проводяться розрахунки умовної оптимізації рішень 

антисипативного управління розвитком промислового підприємства методом 

зворотного прогону, починаючи з останнього рішення в табл. 2.5, далі по черзі з 

кожним через вирази: 

 

 

 

 

 

Отримані дані заносимо в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Розрахунок значення функції  

L 0 1 2 

f5(L) 0 0,58 1,74 

x5 0 1 3 
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Отримані дані заносимо в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Розрахунок значення функції  

L 0 1 2 

f4(L) 0 1,08 2,16 

x4 0 2 4 
 

 

 

 

 

                          (0*0,47+2,16,  1*0,47+1,08,  2*0,47+1,08,  3*0,47+ 

+0,4*0,47+0)=2,16 

Отримані дані заносимо в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Розрахунок значення функції  

L 0 1 2 

f3(L) 0 1,08 2,16 

x3 0 0 0 
 

 

 

 

 

    (0*0,35+2,16,  1*0,35+1,08,  2*0,35+1,08,  3*0,35+1,08,   

4*0,35+0,5*0,35+0,6*0,35+0)=2,16 

Отримані дані заносимо в табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Розрахунок значення функції  

L 0 1 2 

f2(L) 0 1,08 2,16 

x2 0 0 0 
 

 

 
 

    (0*0,30+2,16,  1*0,30+1,08,  2*0,30+1,08,  3*0,30+1,08 

4*0,30+0,5*0,30+0,6*0,30+0,7*0,30+0)=2,16 

Отримані дані заносимо в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Розрахунок значення функції  

L 0 1 2 

f1(L) 0 1,08 2,16 

x1 0 0 0 
 

На другому етапі виконується безумовна оптимізація. Максимальна 

корисність при витрачанні закладеного бюджету на мінімізацію та компенсацію 

впливу отриманих сигналів  дорівнює 2,16 млн. грн. При цьому , тому 

що  досягається за умови  (див. табл. 2.7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Отже, найкращий варіант вибору оптимальних рішень в антисипативному 

управлінні розвитком промислових підприємств досягається при значеннях: 
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.  

Схематично процес оптимізації рішень в антисипативному управлінні 

розвитком промислових підприємств за альтернативними рішеннями 

представлено на рис. 2.20.  

 
Рис. 2.20. Оптимізація рішень в антисипативному управлінні розвитком 

промислових підприємств 

Примітка: розроблено автором  

 

В табл. 2.11 наведено формалізовану характеристику рішень в 

антисипативному управлінні.  

Ідентифікація сигналу 

Формування набору 

управлінських рішень 

За вартістю реалізації За очікуваною корисністю 

Визначення бюджету 

компенсації впливу 

Побудова оптимізаційної 

задачи 

Пошук рішення 

При умовній оптимізації При безумовній 

оптимізації 

Визначення оптимальних 

управлінських рішень 
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Таблиця 2.11 

Формалізована характеристика рішень в антисипативному управлінні на прикладі машинобудівних підприємств  

м. Києва та м. Краматорська, тис. грн 

  ПрАТ «Кераммаш» ТОВ «Науково-

виробнича корпорація 

«Енергосоюз» 

ПрАТ «Холдингова 

компанія «Укртехнопром» 

№п/п Зміст рішення Вартість Очікувана 

корисність 

Вартість Очікувана 

корисність 

Вартість Очікувана 

корисність 

1 Придбання додаткового станку з чпу 26 48 32 41 21 45 

2 Ремонт токарного станку 30 35 29 38 37 41 

3 Удосконалення технологічної лінії за 

визначеним переділом 

41 47 52 58 43 49 

4 Вдосконалення системи якості 

продукції за видом 

49 54 48 53 38 46 

5 Впровадження додаткового модулю 

автоматизованої системи управління 

виробництвом 

53 58 36 44 41 48 

Примітка: розраховано автором  

 

 

 
1
2

5
 



 126 

В табл. 2.11 представлено результати вибору оптимальних рішень в 

антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств на прикладі 

діяльності ПрАТ «Кераммаш» (з урахуванням існуючої інтегрованої системи 

управління (Додаток В, табл. В.1; Додаток Г, табл. Г.1), ТОВ «Науково-

виробнича корпорація «Енергосоюз» та ПрАТ «Холдингова компанія 

«Укртехнопром». 

Таким чином, запропоновано підхід до оптимізації рішень в антисипа-

тивному управлінні розвитком промислових підприємств, що 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. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. 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 року з неможливістю відновлення показників 2010-2013 рр. Визначено 

відмітні особливості також в лідируючих галузях промислового виробництва, 

якщо в Польщі – це машинобудування, то в Україні – металургійне 

виробництво. 

2. На основі визначених обсягів промислового виробництва в Польщі, 

дослідження  структури експорту промислової продукції, доведено, що для 

Польщі розвиток промислового виробництва є перспективним, інтенсивним та 

потенційним. В противагу українського промислового виробництва, обсяги 

якого скорочуються щороку на фоні зміщення акцентів на сільське 

господарство та агарну сферу. 
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3. Обґрунтовано, що антисипативне управління промисловими 

підприємствами з виявленням слабких сигналів щодо кризи дає підприємству 

можливість гнучкого реагування на майбутні кризи. Підприємство має запас 

часу до того, як криза розів’ється до значних масштабів, тому може як негайно 

здійснити заходи для подолання кризи так і витратити час на підготовку та 

створити необхідні резерви ресурсів для антикризових заходів.  

4. Завдяки здійсненому аналізу традиційних підходів щодо реагування 

підприємств на кризи зроблено висновок, що, незважаючи на наявність 

досліджень проблеми реагування на слабкі сигнали щодо наближення кризи, 

поза увагою більшості дослідників залишилось питання оцінювання наслідків 

такого реагування та термінів здійснення антикризових заходів. Для вирішення 

цієї проблеми промисловому підприємству необхідно мати інструменти, які 

вирішують такі питання: формалізоване оцінювання наслідків антикризових 

заходів; порівняння антикризових заходів за умови їх реалізації у різні 

проміжки часу; співставлення ефекту від антикризових заходів з ресурсами, 

необхідними для їх реалізації та врахування вартості залучення цих ресурсів; 

визначення оптимального моменту реалізації антикризових заходів з погляду 

максимізації загальної ефективності промислових підприємств. 

5. Доведено, що в залежності від значення масштабності дії сигналів за 

окремими сферами прояву, можна обирати найбільш оптимальні напрямки 

стратегії розвитку з урахуванням потенційних можливостей промислових 

підприємств відбивати кризові сигнали або здійснювати реверс з створювання 

сприятливих можливостей для розвитку. 

6. Розвинуто 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. За результатами аналізу внутрішнього 
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середовища з розбивкою на складові потенціалу розвитку можна визначати 

власні можливості промислового підприємства щодо впровадження тих чи 

інших проектів розвитку. З урахуванням результатів аналізу зовнішнього 

середовища за визначеними секторами можна буде встановити сигнали, під 

силою впливу яких стає можливим найоптимальніше використовувати 

потенціал розвитку як за окремими складовими частинами потенціалу так і 

сукупного потенціалу. 

7. Доведено, що найчастіше при проведенні оптимізації використовується 

вузькоспеціалізований підхід (інноваційний, інформаційний, орієнтація на 

персонал та ін.), що виключає можливість отримання синергетичного ефекту 

від поєднання оптимізаційних процесів в декількох сферах діяльності 

підприємства. Запропоновано підхід до оптимізації рішень в антисипативному 

управлінні розвитком промислових підприємств, що полягає в 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. 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано в працях: 

(Каміньська, Іванов, Ляшенко та Квілинський, 2016; Каміньська, Паджак та 

Квілинський, 2016; Каміньська, Амоша та Квілінський, 2017; Каміньська, 

2018а; Каміньська, 2018с; Каміньська та Тарасова, 2018; Каміньська та 

Квілінський, 2018).   
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ  

АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 

3.1. Організаційне забезпечення проведення перевірок при 

антисипативному управлінні на промислових підприємствах 

 

Організаційне забезпечення управління на підприємствах промисловості 

є невід’ємною частиною загальної системи управління, що регламентує засоби 

комунікацій між суб’єктами управління, предмети їх взаємодії та зони 

відповідальності та повноважень. Питання розробки організаційного 

забезпечення було достатньо висвітлено в наукових роботах Алиевої З. (2004); 

Пономарьова Г. (2004); Репин В. та Елиферов В. (2004); Калінеску Т., 

Романовська Ю., та Кирилов О. (2007); Андреева В. (2010); Молла М. (2012); 

Семенов В., Галасюк С. та Шикіна О. (2015); Пуцентейло П. (2016), проте 

проблема організації процесу з проведення контрольних перевірок в 

антисипативному управлінні за слабкими сигналами залишається недостатньо 

вирішеною.   

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 

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. 
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Структуру організаційного забезпечення проведення перевірок при 

антисипативному управлінні на промисловому підприємстві мають складати 

такі елементи: 

1. Суб’єкти, що проводять перевірки в рамках антисипативного 

управління зі встановленими повноваженнями та відповідальністю. 

2. Об’єкти перевірок в рамках антисипативного управління на 

промисловому підприємстві. 

3. Предмети та засоби, за допомогою яких мають проводитися перевірки: 

нормативно-розпорядчі документи, стандарти, програми проведення перевірок 

тощо. 

4. Результати перевірок в антисипативному управлінні, що 

оформлюються у відповідні висновки, резолюції, накази, рекомендації та ін. 

До суб’єктів, що проводять перевірки в рамках антисипативного 

управління, слід віднести посадових осіб, серед функціональних обов’язків 

яких є контроль, моніторинг та аудит. За рішенням генерального директора 

доцільно серед таких посадовців обрати робочу групу на чолі з головним 

керівником з проведення систематичних перевірок в антисипативному 

управлінні (Каміньська, 2019). 

Зоною відповідальності такої робочої групи буде: 

1. Планування проведення перевірок в рамках антисипативного 

управління на промисловому підприємстві, суміщених з перевіркою 

відповідності основних вимог, прийнятих на підприємстві, до проведення 

виробничого процесу та випуску продукції. 

2. Узгодження графіку проведення перевірок в антисипативному 

управлінні та організацію їх проведення з урахуванням поточних вимог 

проведення виробничого процесу на підприємстві. 

3. Визначення керівника робочої групи з проведення перевірок в 

антисипативному управлінні. 

Керівник робочої групи з проведення перевірок в рамках 

антисипативного управління несе відповідальність за: 
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- організацію роботи робочої групи з проведення перевірок; 

- підготовку матеріалів для проведення перевірок в антисипативному 

управлінні; 

- надання об’єктивних оцінок результатам, отриманих у ході перевірок; 

- розгляд з керівником процесу, що перевіряється, на предмет виявлення 

відхилень, невідповідностей та необхідності проведення коригувальних та 

попереджуючих заходів в рамках антисипативного управління; 

- проведення аналізу отриманих результатів перевірок, їх реєстрацію в 

документованому та електронному виді; 

- контроль результативності проведення коригувальних та запобіжних 

заходів за результатами перевірок в антисипативному управлінні на 

промисловому підприємстві. 

В цілому робоча група з керівником, що виконують проведення перевірок 

в рамках антисипативного управління на промисловому підприємстві несуть 

відповідальність за компетентне та своєчасне виконання встановлених 

обов’язків. 

Керівники відділів, підрозділів служб та департаментів, що підлягають 

проведенню перевірок в рамках антисипативного управління, несуть 

відповідальність за своєчасну розробку та проведення коригувальних і 

запобіжних дій щодо усунення виявлених під час проведення перевірок 

невідповідностей, причин їх виникнення та наслідків впливу (Додаток Д). 

Зону відповідальності, повноважень та професійної компетентності 

суб’єктів, що входять до структури організаційного забезпечення проведення 

перевірок при антисипативному управлінні на промисловому підприємстві 

представлено в табл. 3.1. 

Перевірки в рамках антисипативного управління можуть проводитися 

планово (згідно встановленого графіка проведення перевірок) або позапланово 

(на основі відповідного розпорядження чи наказу генерального директора 

промислового підприємства). 
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Таблиця 3.1 

Матриця розподілу відповідальності при проведенні перевірок в 

антисипативному управлінні 

№ 

п/п 
Етап  ГД КРГ КП РГ 

1 Планування перевірок З С С  

2 Підготовка перевірок  В С С 

3 Проведення перевірок  В С В 

4 Оформлення результатів перевірок  В  В 

5 Контроль за виконанням коригувальних та 

запобіжних дій за результатами перевірок 
 В С С 

6 Оцінка результативності проведення 

перевірок   
З С С  

Примітка: сформовано автором; ГД – генеральний директор; КРГ – керівник робочої 

групи; КП – керівник підрозділу, що перевіряється; РГ – робоча група з проведення 

перевірок в антисипативному управлінні; З – затверджує; С – співпрацює, бере участь в 

проведенні перевірок в рамках антисипативного управління; В – виконавець 

(відповідальний), відповідає за проведення робіт в рамках етапу та його результат. 

 

Організаційно процес проведення таких перевірок складається з таких 

етапів та видів діяльності робочої групи та керівника: 

- планування проведення перевірок: 

- підготовка матеріалів для проведення перевірок; 

- виконання перевірок за відділами, підрозділами, службами чи 

департаментами; 

- документальне оформлення результатів та висновків, отриманих в ході 

перевірок; 

- аналіз/контроль висновків та результатів. 

Далі розглянемо кожен процес змістовно з точки зору його організації та 

виконання. 

1.Планування проведення перевірок. 
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Річний план з проведення планових перевірок в антисипативному 

управлінні на наступний рік складає та затверджує у генерального директора 

керівник робочої групи не пізніше першого тижня грудня поточного року.  

Кількість проведення планових перевірок служб, відділів, підрозділів або 

департаментів в рамках антисипативного управління – не менше 1 разу на 

календарний рік. Затверджений генеральним директором річний план 

проведення перевірок керівник робочої групи надає під підпис ознайомлення з 

документом керівникам підрозділів, що підпадають в зону проведення 

перевірок.  

Позапланові перевірки в рамках антисипативного управління на 

промисловому підприємстві повинні мати пояснення, мету та причини 

проведення. В цілому, процес планування перевірок в антисипативному 

управлінні повинен базуватися з урахуванням: 

- статусу та пріоритетності роботи відділу, підрозділу, служби або 

департаменту, що підлягають проведенню перевірок в рамках антисипативного 

управління; 

- результатів проведення перевірок в антисипативному управлінні за 

попередні періоди; 

- рівня завантаження виробництва та працівників; 

- стану виробничо-господарської діяльності та економічної стабільності 

промислового підприємства на момент проведення перевірок в 

антисипативному управлінні. 

За умови виявлення критичних наслідків реалізації ідентифікованих 

раніше сигналів про зміну стану внутрішнього та зовнішнього середовища 

промислового підприємства мають проводитися позапланові  

перевірки в рамках антисипативного управління. Серед основних  

факторів, що обумовлюють проведення позапланових перевірок, можна 

виділити: 

- збільшення кількості бракованих виробів; 

- зростання кількості рекламацій від споживачів продукції; 
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- необхідність проведення адаптації промислового підприємства до 

нових умов функціонування, викликаних факторами внутрішнього або 

зовнішнього середовища; 

- погіршення якості продукції; 

- зміна ринків збуту; 

- погіршення фінансової стійкості підприємства та ін. 

2.Підготовка проведення перевірок в рамках антисипативного управління 

на промисловому підприємстві. 

Керівник робочої групи з проведення перевірок є відповідальним за 

виконання наступних дій на підготовчому етапі: 

- визначення сфери перевірок в антисипативному управлінні; 

- формування критеріїв перевірок (дотримання відповідних вимог); 

- підготовка та узгодження програми перевірок; 

- повідомлення керівників відділів, підрозділів, служб, департаментів 

про проведення перевірок. 

Перед початком проведення кожної перевірки в рамках антисипативного 

управління на промисловому підприємстві, керівником робочої групи 

створюється програма перевірки для кожного конкретного відділу чи 

підрозділу, яка узгоджується з його керівником. На  

підготовчому етапі, учасники робочої групи з проведення  

перевірок в антисипативному управлінні повинні проаналізувати  

відповідну інформацію з розподілу обов'язків при проведенні  

перевірок та підготувати робочі документи (контрольні листи), з метою 

найбільш повного охоплення всіх питань, що підлягають з'ясуванню при 

перевірці в рамках антисипативного управління, що полегшують обстеження 

об'єкта перевірки і використовуються як контрольний матеріал при реєстрації 

результатів. 

Керівнику робочої групи рекомендується не менше ніж за п'ять робочих 

днів до початку проведення планової перевірки (і не менш ніж за три робочих 
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дні до початку позапланової перевірки), усно повідомити керівника підрозділу 

про проведення перевірки в рамках антисипативного управління. 

Керівник такого підрозділу (відділу, служби, департаменту) інформує 

своїх співробітників про: 

- цілі, місце та терміни проведення перевірки;  

- готує для надання в розпорядження робочої групи документи, що 

застосовувані в підрозділі та відносяться до антисипативного управління;  

- положення про підрозділі, посадові (робочі) інструкції, організаційно-

розпорядчі документи, що стосуються діяльності даного підрозділу;  

- записи та інші документи для успішного проведення перевірки. 

3. Проведення перевірок в рамках антисипативного управління на 

промисловому підприємстві. 

Проведення перевірок в рамках антисипативного управління на 

промисловому підприємстві починається зі вступної наради, проведеної 

керівником робочої групи. Вступна нарада проводиться з метою представлення 

робочої групи, обсягу і об'єктів перевірки, уточнення деталей проведення 

перевірки. На нараді присутні керівник підрозділу, що перевіряється або 

призначені керівником для роботи з робочою групою представники підрозділу. 

При проведенні перевірки керівник робочої групи може розподілити 

обов'язки між членами робочої групи. 

В процесі проведення перевірок в рамках антисипативного управління, 

шляхом опитування персоналу підрозділу, що перевіряється, вивчення та 

аналізу виконуваних робіт, спостереження за діяльністю та умовами роботи 

підрозділу, що представляють інтерес для робочої групи, проводиться збір 

об'єктивних доказів, що підтверджують відповідність діяльності підрозділу 

вимогам антисипативного управління, положень та документів на відповідність 

яким проводиться перевірка. 

Факти, спостереження, що вказують на невідповідність, заносяться 

керівником робочої групи в контрольний лист перевірки. Вони повинні бути 

чітко оформлені й підтверджені документальними доказами. 
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Всі суттєві та несуттєві невідповідності, якщо вони не можуть бути 

усунені в процесі проведення перевірки в рамках антисипативного управління, 

оформляються листами невідповідностей або зауважень за відповідною 

формою. 

Невідповідності ідентифікуються відповідно до конкретних вимог 

антисипативного управління (своєчасна розробка та впровадження коригуючих 

заходів з нівелювання впливу виявленого сигналу, контроль результатів та 

моніторинг повторного виявлення ідентичного сигналу),  

або інших розпорядчих документів, на відповідність яким проводиться 

перевірка в рамках антисипативного управління. Кожній невідповідності, 

виявленій в ході перевірки, присвоюється категорія. Категорія невідповідності 

визначається членами робочої групи на підставі консенсусу, проте остаточне 

рішення про категорії невідповідності залишається за керівником робочої 

групи. 

Після закінчення перевірки в рамках антисипативного управління 

проводиться заключна нарада робочої групи з керівниками підрозділів, на 

якому керівник робочої групи та керівники процесів і підрозділів  

обговорюють виявлені в результаті перевірки невідповідності, визначають дії й 

терміни щодо усунення виявлених невідповідностей та причин їх виникнення. 

4.Оформлення результатів перевірок в рамках антисипативного 

управління на промисловому підприємстві. 

Рекомендовано не пізніше п'яти робочих днів з дня проведення перевірок 

в рамках антисипативного управління на промисловому підприємстві, керівник 

робочої групи складає звіт з проведеної перевірки, використовуючи контрольні 

листи членів робочої групи. До звіту додаються всі оформлені листи 

невідповідностей. 

Перший примірник звіту надсилається генеральному директору (або 

іншій уповноваженій генеральним директором особі) на розгляд та 

затвердження. Другий – керівництву перевіреного структурного підрозділу. 
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Оформлений документально звіт зберігається до закінчення наступної 

перевірки даного об'єкта. 

5.Контроль за виконанням коригуючих та попереджувальних заходів за 

результатами перевірок в рамках антисипативного управління на промисловому 

підприємстві. 

Розробку та впровадження коригувальних і запобіжних дій виробляє 

керівник підрозділу, що перевіряється. 

Верифікація (підтвердження) заходів, вжитих на усунення 

невідповідностей та їх причин (коригуючі / запобіжні дії)  

проводиться керівником робочої групи після закінчення  

встановленого терміну з метою оцінки своєчасності та повноти  

їх виконання. У разі зривів термінів він негайно доповідає  

генеральному директору (або іншій уповноваженій генеральним директором 

особі). 

Після впровадження та перевірки результативності коригувальних дій, 

керівник підрозділу повідомляє про це керівнику робочої групи, який 

організовує повторну перевірку. В цьому випадку перевірці піддається тільки 

область виявленого і усунутого відхилення в рамках  

антисипативного управління. Допускається проведення повторної перевірки 

при наступній плановій перевірці на розсуд керівника робочої групи 

проведення перевірок в рамках антисипативного управління на промисловому 

підприємстві. 

Якщо виконання коригувальних або запобіжних дій за результатами 

перевірок вимагає участі керівництва, то відповідні дані за результатами 

перевірок в рамках антисипативного управління повинні бути доведені до 

керівництва негайно. 

За результатами перевірки виконання вжитих заходів, керівник робочої 

групи робить відповідні відмітки в листах невідповідностей, річному плані 

програм проведення перевірок в рамках антисипативного управління на 

промисловому підприємстві. 
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Узагальнені результати проведених перевірок в рамках антисипативного 

управління на промисловому підприємстві керівником робочої групи 

представляються адміністративно-управлінському апарату підприємства для 

аналізу з боку керівництва. Аналіз функціонування системи антисипативного 

управління на промисловому підприємстві проводиться  

відповідно до прийнятих в організації положень з її роботи.  

За результатами рішення вищого керівництва розробляються  

програми заходів щодо поліпшення функціонування системи антисипативного 

управління. 

Оцінка проведення перевірок в рамках антисипативного  

управління на промисловому підприємстві здійснюється представником 

керівництва підприємства від ТОП-менеджмента, 1 раз на рік, за такими 

критеріями: 

- дотримання термінів проведення плану перевірок в рамках 

антисипативного управління на промисловому підприємстві; 

- кількість витрачених годин на проведення перевірок в рамках 

антисипативного управління на промисловому підприємстві; 

- кількість невиконаних коригувальних та запобіжних дій, виявлених в 

процесі перевірки в рамках антисипативного управління; 

- дотримання термінів надання звітності вищому керівництву; 

- кількість невідповідностей, що виникли після застосованого 

коригуючого або профілактичного заходу. 

Схематично карта процесу «Організаційне забезпечення проведення 

перевірок при антисипативному управлінні на промисловому підприємстві» має 

вид (рис. 3.1). 

Таким чином, наведено 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 

повноважень між ними. 
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Засоби управління:  Критерії результативності: 

 

- Стандарти управління, прийняті на підприємстві; 

- Процедури управління, прийняті на підприємстві; 

- Посадові інструкції, інструкції; 

- Керівництво з роботи системи антисипативного управління; 

- Карти виробничих процесів; 

- Заходи з покращення функціонування системи антисипативного управління. 

 

 

  - Дотримання термінів проведення плану перевірок 

- Кількість витрачених годин на проведення перевірок 

- Кількість невиконаних коригувальних та запобіжних дій 

- Дотримання термінів надання звітності вищому керівництву 

- Кількість невідповідностей, що виникли після застосованого коригуючого 

або застережливого заходу. 

 

Вхідні дані: Процес 

 

Вихідні дані: 

 

- План проведення перевірок; 

- Результати попередніх перевірок. 
«Організаційне забезпечення проведення перевірок при 

антисипативному управлінні на промисловому 

підприємстві» 

 - Звіт про проведення перевірок; 

 - Листи невідповідностей. 

Відповідальність: 

 

 Власник процесу:  

Представник керівництва ТОП-менеджменту 

Генеральний директор 

 

 

 

 

 

 

         Показники моніторингу процесу: 

 

              - Дата початку проведення перевірок; 

              - Дата закінчення проведення перевірок; 

              - Кількість невідповідностей. 

 Виконавець процесу:  

Керівник робочої групи 

 - Персонал; 

 - Організаційна техніка 

Рис. 3.1. Карта процесу «Організаційне забезпечення проведення перевірок при антисипативному управлінні на 

промислових підприємствах»  

Примітка: складено автором  

 

 

 

 

 

Ресурси: 

 

1
3
9
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Виділено функціональну робочу групу та керівника робочої групи для 

яких розроблено поетапний організаційний процес проведення перевірок в 

рамках антисипативного управління та контролю отриманих результатів. 

 

 

3.2. Прогнозування відшкодування компенсації наслідків  

реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промислових 

підприємствах 

 

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.  

Як визначено в Швиданенко Г. та ін. (2009), прогнозування – це система 

наукових досліджень кількісного та якісного характеру, спрямованих на 

з’ясування тенденцій розвитку об’єкта і пошук оптимальних шляхів досягнення 

цілей цього розвитку. Прогноз (від грецьк. prognosis – передбачення) – це 

імовірнісне судження щодо стану будь-якого об’єкта або явища в майбутньому 

відносно високим ступенем достовірності, зроблене на спеціальних наукових 

дослідженнях. Прогнозування застосовується на попередньому 

(передплановому) етапі розроблення та сприяє виробленню концепції 
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економічного розвитку об’єкта чи явища на плановий період. Воно відіграє 

певну роль і на етапі реалізації плану, при оцінюванні досягнутих результатів 

пошуку можливостей та напрямів додаткових управлінських впливів, 

призначених для ліквідації відхилень від окресленої планом траєкторії розвитку 

(Швиданенко та ін., 2009). 

Актуальність прогнозування в антисипативному управлінні пояснюється 

нагальною необхідністю визначення потенційних збитків промислового 

підприємства в разі реалізації того чи іншого сигналу, визначення зокрема 

ймовірності настання події слідом за виявленим сигналом та величини 

компенсації наслідків таких подій. Використання результатів прогнозних 

оцінок відшкодування компенсації наслідків реалізації сигналів в 

прогнозованому періоді може бути дієвим фінансовим інструментом при 

складанні планів, бюджетів та програм стійкого розвитку промислового 

підприємства. 

Тема прогнозування в управлінні не є новою, існує велика кількість 

вітчизняних та зарубіжних робіт, присвячених її дослідженню. Зокрема, в 

роботі Турко М.О. (2012) запропоновано здійснювати прогнозування за такими 

етапами: 

1. Прогнозування тактичного та стратегічного ризику  

діяльності підприємства з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 

2. Побудова кривої розподілу ймовірності виникнення  

певного рівня втрат (крива ризику) або кривої розподілу ймовірності одержання 

певного рівня прибутку, що перевищує запланований (крива виграшу). 

3. Корегування прогнозованого значення тактичного та стратегічного 

ризиків діяльності на ймовірність його настання. 

4. Визначення зони ризику (Турко, 2012). 

На нашу думку, основу даного підходу складають статистичні методи, які 

використовуються при визначенні ймовірності настання деякої події та оцінці 
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величини збитків підприємства від її реалізації. Їх можна буде використати далі 

в дослідженні при розробці власного підходу. 

В дослідженні Нижник О.В. (2016) пропонує розглядати функцію 

прогнозування ризиків при становленні конкурентного потенціалу 

промислового підприємства, інтегрувавши її в систему управління без 

виокремлення її самостійних елементів, що в кінцевому випадку зводиться до 

таких етапів управління: 

1. Постановка мети – підвищення конкурентного потенціалу 

підприємства з урахуванням ризиків, які стоять на конкретному етапі життєвого 

циклу підприємства. 

2. Визначення досяжності характеристик конкурентного потенціалу та 

меж ризику, терміни виконання робіт з урахуванням ризику. 

3. Визначення факторів впливу на рівень конкурентного потенціалу та 

визначення рівня ризику, який може вплинути на рівень конкурентного 

потенціалу підприємства. 

4. Визначення рівня ймовірності виникнення ризику впливу на 

конкурентний потенціал підприємства із застосуванням різних методів. 

5. Розробка заходів щодо зменшення ризику і його впливу на конку-

рентний потенціал. Для цього, в першу чергу, треба визначити джерела ризиків, 

канали і об’єкти та ефекти впливу ризиків на рівень конкурентного потенціалу 

промислових підприємств. 

6. Вибір методів управління конкурентного потенціалу та управління 

ризиками втрат в потенціалі підприємства. 

7. Оцінка отриманих результатів із запровадження заходів, які зменшують 

негативний вплив факторів на рівень конкурентного потенціалу, а також на 

зменшення ризику втрат на рівень конкурентного потенціалу підприємства 

(Нижник, 2016). 

Приховання функції прогнозування в межах запропонованої поетапної 

системи управління в даному підході створює суттєві обмеження для 
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використання прогнозних оцінок та даних щодо рівня потенційних загроз для 

діяльності промислового підприємства, акцентуючи увагу виключно на ризик-

менеджменті. 

Протилежної думки дотримуються автори Гайбура Ю.А. та Загнітко Л.А. 

(2017), які стверджують, що отримання інформації про майбутнє, особливий 

вид передбачення можливих або бажаних змін фінансового стану сучасних 

підприємств є необхідним елементом формування їх ринкової стратегії. 

Прогнозування виступає основою розроблення довго- та  

середньотермінових прогнозів щодо економіки підприємства у  

цілому та його окремих структурних підрозділів. У системі  

управління підприємствами прогнозування посідає особливе місце,  

оскільки надає можливість отримання науково обґрунтованого  

висновку про їх можливий фінансовий стан, термін досягнення бажаного стану, 

альтернативні шляхи розвитку фінансово-економічної діяльності (Гайбура та 

Загнітко, 2017). 

Зокрема автори пропонують здійснювати прогнозування стану діяльності 

промислового підприємства на основі використання спеціальних методів і 

прийомів, які прийнято ділити на три групи:  

- методи експертних оцінок;  

- методи екстраполяції;  

- методи економіко-математичного моделювання (Гайбура та Загнітко, 

2017). 

За визначенням указаних авторів, метод експертних оцінок заснований на 

обробці думок експертів із приводу динаміки фінансових процесів, виявлених 

шляхом проведення спеціальних процедур (анкетування,  

інтерв'ювання). Експертами повинні бути фахівці високої кваліфікації, що 

професійно займаються вивченням і (або) управлінням економікою і фінансами 

фірми. Анкетування проводиться за спеціально розробленими анкетами 

(Гайбура та Загнітко, 2017). 
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Суть методу екстраполяції полягає в поширенні на майбутнє тенденцій, 

що склалися в ретроспективі. Ступінь застосування методу екстраполяції у 

фінансовій сфері визначається ступенем інерційності (або стабільності) 

динаміки розвитку економічної системи. Для прогнозування системи 

фінансових показників метод екстраполяції, як правило, застосовується в 

комплексному поєднанні з іншими методами. Методи економіко-

математичного моделювання базуються на побудові моделей, які з певною 

ймовірністю описують динаміку фінансових показників залежно від факторів, 

що впливають на фінансові процеси (Гайбура та Загнітко, 2017). 

В даному підході автори теоретично виділяють основні методи, що 

можуть бути використані при прогнозуванні стану діяльності промислового 

підприємства, проте відсутність єдиного механізму розробки прогнозів та 

оціночних показників робить даний підхід обмеженим. 

Вишневська О.М. та Колодій І.П. (2015) розглядають прогнозування з 

точки зору складання прогнозного балансу підприємства, що  дозволяє 

отримати найбільш повне уявлення про майбутні зміни фінансового стану 

підприємства, особливо показників платоспроможності та ліквідності. 

Автори стверджують, що для позитивного результату прогнозування 

фінансового стану підприємства необхідно передбачити зміни його показників. 

Наприклад, зміни цін на сировину і готову продукцію підприємства, рівня 

питомих змінних витрат на одиницю виробленої продукції, обсягу реалізації та 

вплив цих чинників на результативні показники діяльності підприємства. У 

цьому випадку використовують аналіз чутливості (Вишневська, Колодій, 2015). 

На думку Вишневської О.М. та Колодій І.П. (2015), прогноз окреслює 

області та можливості, в рамках яких можуть бути поставлені реальні завдання 

і цілі, виявляє проблемні аспекти, які повинні стати основою в оцінці ризиків 

діяльності. У ньому розглядаються варіанти активного впливу на об’єктивні 

фактори майбутнього розвитку. Фінансовий прогноз – це таке дослідження 

перспективного розвитку, яке не обмежене прийнятими макроекономічними 
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рішеннями, а тому має попередній, варіантний характер, горизонти його не 

обмежені рамками планового періоду (Швиданенко та ін. 2009; Вишневська та 

Колодій, 2015). 

Отже, за визначенням Вишневської О.М. та Колодій І.П. (2015), 

прогнозування складає основу фінансових планів підприємства, що надає 

можливість вирішувати поставлені завдання та передбачити негативні 

економічні наслідки (Вишневська та Колодій, 2015). 

На нашу думку, даний підхід носить інформативний характер, теоретичні 

дані якого можуть бути використані при побудові основ прогнозування стану 

діяльності промислового підприємства в перспективі. 

Цікавим є підхід, запропонований Кузьміним О.Є. та Олексів І.Б. (2013), 

які пропонують таку послідовність прогнозування за симулятивною моделлю: 

1. Формування альтернативних прогнозів допоміжних показників (за 

трендовою моделлю, за авторегресивною моделлю, за nave-моделлю). 

2. Підстановка розрахованих прогнозів у симулятивну модель врахування 

інтересів груп економічного впливу для розрахунку основних показників. 

3. Розрахунок середніх значень прогнозів основних показників. 

4. Розрахунок песимістичного, реалістичного й оптимістичного прогнозів 

основних показників (Кузьмін та Олексів, 2013). 

Даний підхід зводиться до побудови кореляційно-регресійної моделі в 

кінцевому випадку, інтерпретація результатів якої може викликати сумніви 

щодо їх об’єктивності внаслідок складності вибору найбільш значущих 

факторів впливу на змінні показники в моделі. 

 Коркуна Д.М. (2008) пропонує здійснювати прогнозування в такій 

послідовності виконання операцій аналізу, моделювання та оцінки: 

1. Збір даних, передбачається отримання даних та перевірка їхньої 

достовірності. Цей етап є найважливішим для перевірки, оскільки наступні 

етапи з однаковим успіхом можуть виконуватися з використанням даних, що 



146 

 

стосується проблеми, так і не відповідних їй. Він супроводжується значними 

труднощами у зв’язку з відсутністю повної інформації. 

2. Редукція даних. Дуже часто виникає ситуація, коли для виконання 

прогнозу може бути зібрано як занадто багато даних, так і надто мало. Деякі 

дані можуть ніяк не стосуватися проблеми, що розглядається, і будуть лише 

занижувати точність прогнозу. Інші, навпаки, можуть відповідати проблемі, але 

тільки в певний період. 

3. Побудова моделі, та її оцінка. Відбувається підбір моделі прогнозу, яка 

найбільшою мірою відповідає особливостям зібраних даних у сенсі мінімізації 

помилок прогнозу. Чим простішою буде модель, тим краще вона 

сприйматиметься керівництвом підприємства, яке буде відповідати за прийняті 

рішення, і вищою буде їхня довіра до отриманого прогнозу. Дуже часто 

потрібно віддавати перевагу не складному прогнозу, який даватиме дещо 

більшу точність, а більш простому та зрозумілому керівництву компанії. Коли 

вибраний метод схвалюється керівництвом, то і результати прогнозування 

використовуються ним активно.  

4. Екстраполяція вибраної моделі передбачає фактичне отримання 

необхідного прогнозу, оскільки необхідні дані вже є отриманими, і відповідна 

модель прогнозу є визначена. Дуже часто для перевірки отриманих результатів 

використовують дані за недавно минулі періоди, для яких досліджувані 

величини вже відомі. 

5. Оцінка отриманого прогнозу полягає в порівнянні обчислених величин. 

Для цього частина фактичних величин виключається із множини даних, які 

підлягають аналізу. Після того, як модель прогнозу, буде підібрана, 

виконується прогноз на ці періоди і порівнюється із відомими досліджуваними 

значеннями (Коркуна, 2008). 

На нашу думку, перших три етапи в запропонованій послідовності 

здійснення прогнозування за визначенням Коркуни Д.М. (2008) можуть 
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складати бази підготовчого етапу перед розробкою математичних моделей з 

визначення прогнозних даних, базу яких мають складати статистичні методи, 

про які вже було згадано під час проведення стислого аналізу наукових робіт, 

присвячених прогнозуванню стану промислового підприємства. З урахуванням 

розглянутого матеріалу, на нашу думку, прогнозування  

відшкодування компенсації наслідків реалізації сигналів в антисипативному 

управлінні на промисловому підприємстві має відбуватись за наступною 

схемою (рис. 3.2). 

Наприклад, ймовірність реалізації 1 виявленого сигналу в період 

спостереження дорівнює 0,1, а ймовірність настання більше  

ніж однієї події дорівнює нулю, максимальна компенсація наслідків  

реалізації такого сигналу складає 3000 тис. грн. Припущення  

про те, що протягом одного періоду прогнозування може бути  

реалізовано не більше 1 сигналу робиться з метою спрощення розподілу 

випадкової величини. 

Далі, припустимо, що величину компенсації негативних наслідків від 

реалізації сигналу в діапазоні від 0 до 3000 можна моделювати безперервним 

розподілом з функцією щільності, пропорційній , (на 

практиці безперервна крива, яка вибирається для подання розподілу фінансової 

компенсації негативних наслідків від реалізації сигналу, є результатом 

досліджень розмірів компенсації в попередніх періодах роботи промислового 

підприємства) (Каміньська, 2018с). 

Функція розподілу матиме наступний вигляд (формула 3.1): 

 

 

  

(3.1) 
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Рис. 3.2. Прогнозування відшкодування компенсації наслідків реалізації 

сигналів в антисипативному управлінні на промислових підприємствах 

Примітка: складено автором  

 

Далі необхідно визначити математичне очікування та дисперсію. 

1. Знайдемо щільність розподілу  як похідну від функції розподілу 

. 

Збір первинних даних 

Згрупування  Узагальнення  Уніфікація 

Аналіз вторинних 

даних 

Побудова прогнозних 

оцінок 

Визначення математичного очікування 

(середнього значення) компенсації від 

реалізації сигналу 

Встановлення ймовірності 

настання події з негативними 

наслідками 

Встановлення ймовірності 

настання події з позитивним 

результатом 

Визначення ймовірності 

невиходу сигналу за верхню 

та нижню межі  

Визначення середніх збитків від 

реалізації сигналу в разі виходу за 

верхню та нижню межі 

Побудова та розрахунок функції розподілу випадкової величини 
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2. 

 

3. Щільність розподілу : 

 

 

,  

5. Математичне очікування дорівнює: 

 

 

 

 
 

 

5. Дисперсія дорівнює: 
 

 

 

 

 
 

 

2. Середньоквадратичне відхилення дорівнює: 

 

 
 

3. Мода  дорівнює (графічне представлення на рис. 3.3а): 
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Рис. 3.3а. Графік частоти розподілу математичного очікування 

Примітка: розраховано автором 

 

4. Медіана  дорівнює (графічне представлення на рис. 3.3б): 

 

 

 

 



151 

 

 

Рис. 3.3б. Графік центрального значення функції в варіаційному ряді   

Примітка: розраховано автором 

 

Знаходження ймовірності, що випадкова величина прийме значення в 

інтервалі  дорівнює . 

Графік щільності розподілу для функції  має вигляд (рис. 3.4а). 
 

 

Рис. 3.4а. Графік щільності розподілу для функції  

Примітка: розраховано автором 

 

Графік функції розподілу  має наступний вигляд (рис. 3.4б). 
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Рис. 3.4б. Графік функції розподілу  

Примітка: розраховано автором 

 

Таким чином, розроблено 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 ймовірності очікуваної події, 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. 
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3.3. Удосконалення функції контролю витрат та часу на обробку 

сигналів в антисипативному управлінні 

 

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. 

 Зрозумілим також є, що керівництво підприємства в більшості випадків 

прийматиме рішення про усунення виявленого сигналу або відхилення, що далі 

бути реалізовано відповідними заходами та діями в короткостроковій чи 

довгостроковій перспективі. Такі заходи належать швидше до функцій 

координації та організації в антисипативному управлінні (Додаток В, Таблиця 

В1). Тому, доцільним є введення обмежень для побудови системи контролю 

сигналів в антисипативному управлінні, що позбавлять систему контролю 

надлишковості та зроблять її більш прозорою для розуміння та універсальною 

для практичного впровадження (Каміньська, Якубовський, Ляшенко та 

Квілінський, 2017). 

В широкому сенсі, згідно з Зянько В та Тесьолкіна А., (2016) система 

контролю на підприємстві створюється з метою забезпечення:  

- надійності; 

- законності;  

- ефективності;  

- безпеки здійснюваних операцій;  

- захисту від можливих потенційних помилок та порушень. 
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Контроль є найважливішим фундаментальним елементом управління на 

всіх стадіях діяльності будь-якої організації (Гулай, 2015). Відповідно, 

нерозривно пов’язані з контролем, розглядуваним як процес досягнення 

встановлених організацією цілей такі функції управління як:  

- аналіз; 

- планування; 

- мотивація;  

- створення організаційних структур; 

- оцінка; 

- координація (Зянько та Тесьолкіна, 2016). 

Сутність контролю полягає не лише у виявленні проблем, що виникають, 

та їх ліквідації, а й у впровадженні різноманітних заходів  

для запобігання подібних ситуацій у майбутньому (Бутинець, 2008; Зянько та 

Тесьолкіна, 2016). 

Тема розробки контролю в системі управління підприємством не є новою. 

Існує велика кількість наукових досліджень з розробки, формування та 

впровадження системи контролю в розрізі функціонального та 

інструментального призначення. Зокрема, в дослідженні Новікової Х.К. (2015) 

контроль розглядається виключно з точки зору функцій, які  

створюють прямий та зворотній зв'язок між підрозділами  

підприємства. На її думку,. завдяки контролю в управлінні  

діяльністю підприємства реалізуються наступні завдання, які забезпечують її 

ефективність: 

- забезпечується послідовність виконання прийнятої стратегії 

підприємства; 

- зберігаються та раціонально використовуються ресурси підприємства;  

- керівництво підприємства отримує якісну інформацію; 

- забезпечується правильність та повнота в оформленні первинних 

документів; 
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- своєчасно виявляються та мінімізуються фінансові та комерційні ризики 

в управлінні діяльністю підприємства;  

- працівники підприємства дотримуються встановленого регламентного 

забезпечення (посадових інструкцій, планів документообігів, наказу про 

облікову політику та інших) (Новікова, 2015). 

На нашу думку, даний підхід носить теоретичний характер і відображає 

основні функції, що мають бути включені в процесі розробки системи 

контролю або можуть використовуватися в якості бази для формування 

окремих елементів системи контролю в антисипативному управлінні на 

промисловому підприємстві. 

В роботі Белобжецького І. (1979), контроль визначається як система 

спостереження та перевірки процесу функціонування і фактичного стану 

керованого об’єкта з метою оцінки обґрунтованості і ефективності прийнятих 

управлінських рішень та результатів їх виконання, виявлення відхилень від 

вимог цих рішень, усування несприятливих явищ та сигналізації  

про них при необхідності компетентним органам (Белобжецький, 1979).  

Отже, як показує автор, контроль необхідно розглядати як  

відокремлену від інших функцій управління галузь, метою якої є оцінка та 

спостереження. 

З цієї точки зору розглядає контроль в фінансовій діяльності 

підприємства Гулай І. (2015), де до основних елементів системи контролю 

відносить наступні: 

- контрольне середовище, яке є основою для всіх інших елементів 

внутрішнього контролю; 

- інформаційні системи та комунікації, які забезпечують рух інформа-

ційних потоків між елементами в контрольному середовищі; процедури та 

засоби контролю, – це ті дії, які допомагають забезпечити менеджменту 

реалізацію своїх рішень у досягненні цілей компанії та усунення  

ризиків, які можуть цьому завадити; оцінка ризиків, що полягає у виявлені та 
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аналізі ризиків, пов’язаних із досягненням поставлених перед  

підприємством цілей; моніторинг системи фінансового контролю, тобто 

постійна оцінка якості роботи цієї системи протягом певного періоду часу 

(Гулай, 2015). 

На нашу думку, даний підхід не позбавлений переваг,  

його окремі пропозиції можуть бути використані в якості інформативних  

при розробці основних положень системи контролю в антисипативному 

управлінні. 

Старенькою О.М.  (2015) контроль розглядається з позиції комплексного 

підходу, який включає: 

- контроль, який здійснюється в оперативному режимі  

часу і є сукупністю процедур, що охоплюють цілісну систему  

економічних об’єктів підприємства господарських процесів, ресурсів, 

результатів діяльності; 

- сукупність контрольних процедур, які здійснюються в превентивному, 

поточному і минулому режимах часу, складають у цілому зміст окремої функції 

системи управління в просторі і часі; 

- місце і значення функції контролю в його оперативному значенні 

визначають цілі і принципи, відповідно до яких він організується та 

здійснюється (Старенька, 2015).  

Приходченко Л. (2007) пропонує досягати дієвості внутрішнього 

контролю на підприємствах при встановленні стандартів контролю (загальних 

вимог до очікуваних результатів, термінів, регламентів, видів, форм, засобів і 

методики проведення, форм і термінів звітності тощо) як найважливішого 

засобу оцінювання результатів виконання завдань і доручень, запровадження 

електронної системи контролю з використанням сучасних  

інформаційних технологій з метою зведення до можливого мінімуму операцій з 

паперами та скорочення часу і обміну звітною інформацією. Проте 

найголовнішим є наявність реальної відповідальності посадових осіб не тільки 
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за належне виконання завдань і доручень, але й, в першу чергу, за подання 

невірних даних, приховування дійсного стану справ з їх виконання 

(Приходченко, 2007). 

На нашу думку, складність в реалізації даного підходу полягає у 

використанні саме стандартів контролю, яке проводиться, як правило, засобом 

адаптації міжнародних стандартів під умови ведення вітчизняної практики 

діяльності, що назавжди відображає інституціональні особливості виробничої 

середи функціонування промислових підприємств. 

В дослідженні Крюкової І.О. та Гнатьєвої Т.М, (2014) автори роблять 

наголос на тому, що в сучасних умовах розвитку внутрішній контроль 

підприємств є важливою функцією управління, яка забезпечує виявлення 

відхилень від заданих параметрів і попередження помилок та ризиків, а також 

підвищення ефективності господарської роботи й системи управління суб’єкта 

господарювання. На думку Крюкової І.О. та Гнатьєвої Т.М., (2014) 

використання контролю забезпечить: 

- своєчасність в підготовці та ухваленні управлінських рішень; 

- проведення оперативного аналізу та пошуку шляхів удосконалення 

виробництва; 

- підвищення ефективності функціонування підприємства в перспективі 

(Крюкова та Гнатьєва, 2014).  

Даний підхід носить інформативний характер, до якого не включено 

методичний інструментарій з досягнення перелічених переваг від використання 

системи внутрішнього контролю на підприємствах. 

Таким чином, визначено, що на даний момент існує достатня кількість 

досліджень з питань розробки та формування системи  

контролю на підприємстві, що носить як правило, теоретичний та 

рекомендаційній характер. В загальному сенсі, дані пропозиції можуть бути 

використані на початкових етапах розробках системи контролю в 
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антисипативному управлінні на промисловому підприємстві, до яких можна 

віднести: 

1. Збір та аналіз даних про предмет контролю (сигнали зовнішнього 

середовища про можливу зміну його стану, що матиме вплив на  

діяльність підприємства в цілому та окремі його сфери) (Каміньська та 

Тарасова, 2018).  

2. Оцінка потенційних загроз та ймовірності їх настання. Виокремлення 

найбільш значущих, що створюють «зону ризику». 

3. Формування висновків про кількість сигналів, що входять до «зони 

ризику», оцінка у вартісному вимірі очікуваної потужності сигналів в варіанті 

їх повної або часткової реалізації. 

4. Розробка економіко-математичної моделі з визначення контрольної 

суми витрат на компенсацію впливу виявлених 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. 

Наприклад:  

 – 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. 
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В табл. 3.2 наведено умовні позначення вартості реалізації 

управлінського рішення з нівелювання кожного сигналу та обмеження за 

бюджетом , виділеним для цих заходів. 

Таблиця 3.2 

Приклад оформлення витратної карти для нівелювання сигналів в 

антисипативному управлінні, тис. грн. 

      Очікувана 

кількість сигналів в 

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 (формули 3.2-3.4): 

 

                                         (3.2) 

За умови: 

                                  (3.3) 
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                                  (3.4) 

 

Економіко-математична модель матиме наступні елементи: 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 
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 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства; 

 – вартість сигналу   сфери діяльності промислового 

підприємства. 

Обмеження за бюджетом: 

 

 

 

 

 

  

 

Далі, використовуючи метод мінімальної вартості,  

визначимо оптимальний розподіл сигналів за сферами  

діяльності промислового підприємства в рамках  

встановленого бюджету. 
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Перший шуканий елемент серед найменших є , 

 (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Розрахунок 

4 6 4 9 x 15 

5 5 3 7 2 20 - 15 = 5 

3 4 7 2 x 23 

5 8 2 5 x 19 

15 17 19 11 15 - 15 = 0  
 

Другий шуканий елемент серед найменших є , 

 (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Розрахунок  

4 6 4 X x 15 

5 5 3 X 2 5 

3 4 7 2 x 23 - 11 = 12 

5 8 2 X x 19 

15 17 19 11 - 11 = 0 0  

 

Третій шуканий елемент серед найменших є , 

 (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Розрахунок 

4 6 4 x x 15 

5 5 3 x 2 5 

3 4 7 2 x 12 

x x 2 x x 19 - 19 = 0 

15 17 19 - 19 = 0 0 0  
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Четвертий шуканий елемент серед найменших є , 

 (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Розрахунок 

4 6 4 x x 15 

5 5 3 x 2 5 

3 x 7 2 x 12 - 12 = 0 

x x 2 x x 0 

15 - 12 = 3 17 0 0 0  
 

П’ятий шуканий елемент серед найменших є ,  

(табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Розрахунок 

4 6 4 x x 15 - 3 = 12 

x 5 3 x 2 5 

3 x 7 2 x 0 

x x 2 x x 0 

3 - 3 = 0 17 0 0 0  

 

Шостий шуканий елемент серед найменших є , 

 (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Розрахунок 

4 6 4 x x 12 

x 5 3 x 2 5 - 5 = 0 

3 x 7 2 x 0 

x x 2 x x 0 

0 17 - 5 = 12 0 0 0  
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Сьомий шуканий елемент серед найменших є , 

 (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Розрахунок 

4 6 4 x x 12 - 12 = 0 

x 5 3 x 2 0 

3 x 7 2 x 0 

x x 2 x x 0 

0 12 - 12 = 0 0 0 0  

 

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: 

 

 тис. грн. 

 

Тобто, контрольним значенням є сума 235 тис. грн., що забезпечить 

мінімальні витрати підприємства на обробку сигналів в антисипативному 

управлінні. 

Таким чином, розроблено модель контролю в антисипативному 

управлінні промисловими підприємствами, на основі використання 

інструментів лінійного програмування, що забезпечує визначення контрольної 

суми витрат на компенсацію впливу очікуваних сигналів про зміну стану 

зовнішнього середовища та мінімізації часу на їх обробку та вибір 

управлінських рішень. 
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3.4. Перетворення інформації в системі комунікаційних процесів в 

умовах антисипативного управління розвитком промислових підприємств 

 

Розвиток промислових підприємств з точки зору роботи комунікаційної 

системи на підприємстві представляє собою багатопланове та складне явище 

для антисипативного управління. Масив інформації, що  

надходить до підприємства та підлягає опрацюванню  містить  

в собі, як правило, надлишкову, позбавлену дійсної корисності масу. 

Опрацювання такого масиву інформації становиться складним  

завданням в умовах розвитку та постійного оновлення поточних бізнес-

процесів промислового виробництва внаслідок впровадження проектів 

розвитку. 

В роботі Завадського Й.С. (1998), визнається, що ефективне управління 

стратегіями комунікації сприяє розкриттю прихованого потенціалу, який 

дозволяє перейти на новий рівень спілкування завдяки трансформації з 

закритою і жорсткої системи, зі старими малоефективними методами і 

способами регулювання комунікативних потоків, у відкрите комунікативний 

простір. Відкрита до комунікацій структура постійно розвивається, шукає 

найбільш оптимальні шляхи для створення сприятливої атмосфери в колективі, 

здатна адаптуватися до безперервно мінливих умов за рахунок грамотного 

пошуку рішень комунікативних ситуацій. Оптимальний вибір стратегії 

комунікації дозволяє:  

1) підвищити продуктивність компанії;  

2) виявити нові ресурси для ефективного управління організацією;  

3) знизити рівень авторитаризму / консерватизму в прийнятті рішень;  

4) інтегрувати в єдине ціле кожну клітинку організації, починаючи від 

фахівців, менеджерів і закінчуючи партнерами, постачальниками і клієнтами; 

5) адаптуватися до мінливих умов;  

6) розставити пріоритети, виявляючи значущі комунікативні зв'язки;  
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7) розкрити прихований потенціал корпоративних комунікацій 

(Завадський, 1998; Співак, 2002). 

Також можемо додати до цього списку, що ефективне управління 

якісними комунікаціями дозволить уникнути потенційних проблем з 

приховуванням інформації від керівників, що призводить до збитків компанії, 

зниження конкурентоспроможності та втрати замовників продукції. 

В практиці управління внутрішніми комунікаціями на підприємствах 

отримало широкого впровадження: 

1. Активне залучення менеджерів різного рівня в рішення управлінських 

задач через різноманітні канали внутрішньої комунікації, в т.ч. участь в 

брендінгу. 

2. Спрощення внутрішніх порталів, наближенню їх до офісних засобів і 

форматам соціальних мереж (активне використання соціальних мереж для 

просування підприємства в маркетинговому оточенні). 

3. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату, зон 

неформального спілкування, внутрішніх комунікаційних просторів. 

4. Орієнтація на формування корпоративних цінностей, просування ідей 

корпоративної соціальної відповідальності (Бебик, 2005). 

Тому управління такими процесами доцільно проводити в розрізі 

потенційних проблем, що можуть виникнути в ході перетворення інформації в 

системі комунікаційних процесів в умовах розвитку промислових підприємств, 

а саме: 

- відхилення отриманої інформації від початкових даних на її вході; 

- низька швидкість опрацювання інформації; 

- присутність в повідомленнях надлишкового шуму, некорисного обсягу 

інформативних даних та ін. 

Перелічений спектр потенційних проблем напряму вказую на якісні 

характеристики вхідної та вихідної інформації, що є актуальним завданням для 
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розробки підходу з управління якістю перетворення інформації в системі 

комунікаційних процесів в умовах розвитку промислових підприємств. 

Неефективно збудовані комунікації будуть приводити до: 

- зайвих витрат часу керівників на пошук і обробку потрібної 

інформації; 

- дублювання інформації, через надходження її до керівництва з 

різних джерел; 

- інформаційного перевантаження в одних підрозділах і зворотній 

ситуації в інших; 

- необізнаності співробітників про плани, цілі та стан суб'єкта 

господарювання у зовнішньому середовищі, яка буде заважати процесу 

інтеграції і своєчасному виконанні розпоряджень (Сєдова, 2003). 

Дані питання частково піднімалися в роботі Якубенко І.М. (2017), де 

автор виділяв інформаційний підхід до управління комунікаціями на 

промислових підприємствах, визначаючи його найбільш ефективним з точки 

зору якості. А саме використання хмарних технологій. Хмарні технології - це 

платформа, яка постійно зберігає інформацію на інтернетсерверах і лише 

тимчасово кешується на стороні користувача. Ще у 70-80 рр. XX століття були 

перші спроби, які згодом і стали хмарними обчисленнями на підприємстві. На 

тлі останніх подій починаючи з 2006 року багато розробників програмних 

продуктів пропонують ідеї для ведення бізнесу в підприємницькій діяльності на 

основі хмарної платформи. Серед таких рішень - офісні пакети, системи для 

управління взаємовідносинами з клієнтами, а також галузеві програми для 

управління підприємством. Основними перевагами використання такої 

технології на підприємстві є - гнучкість роботи, розширення масштабів 

взаємодії, ефективне управління документацією на підприємстві, збереження 

інформації, відсутність капітальних витрат. Взагалі такі прийоми для 

зберігання, передавання, отримання та обробки інформації на підприємстві 

користувачем будь-якого пристрою, дозволяють через хмарні сервіси 
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користуватися і e-mail, і хмарним сховищем особистої інформації (хмара), і 

сервісами перегляду мультимедійного контенту, і безліччю програм на 

комп'ютері для розвитку системи ведення та управління бізнесом в сучасних 

умовах (Якубенко, 2017). 

На нашу думку даний підхід може використовуватися в якості базової 

складової, що забезпечує технічні засоби передачі інформації та може бути 

складовою частиною загальної системи управління комунікаціями разом з 

визначеним суб’єктами та об’єктами управління обробкою та опрацюванням 

інформації. 

В роботі Соколов О.В. (1996);  Шарков Ф.І. (2010), виділяють 

комунікаційну діяльність через застосування діяльнісного підходу, що отримав 

розвиток у філософії, але залучає до структуризації цього поняття структурні 

елементи комунікаційної дії та соціальної пам’яті. При цьому автори 

розглядають комунікаційну діяльність через її зумовленість у вигляді 

індивідуальних і суспільних комунікаційних потреб, інтересів, мотивів.  

Результатом комунікаційної діяльності, в цьому контексті, є створення 

умов найкращого задоволення інформаційних суспільних потреб та визначення 

критеріїв ефективності соціально-комунікаційних служб. У доповнення 

діяльнісного підходу пропонують використовувати системний підхід, завдяки 

якому формулює уявлення про соціальну інформаційно-комунікаційну систему 

(СІКС). Також далі пропонують використовувати структурно-функціональну 

схему СІКС, що відтворює рух смислів у соціальному часі та просторі, та 

взаємодію учасників цього руху. При цьому відокремлюються певні рівні цієї 

системи (первинно-документальний, вторинно-документальний) (Соколов, 

1996; Шарков, 2010).  

В даному випадку ми розглядаємо підхід, що є протилежним до 

попереднього, в якому акцент зроблено саме на учасниках комунікаційного 

процесу  взаємозв’язків між ними. За таким підходом складно визначити якість 
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циркулюючої інформації в системі комунікацій внаслідок її суб’єктивного 

сприйняття. 

В дослідженнях Різун В.В. (2008); Базарової Г. та Хмеленко А. (2010); 

Туріянської М.М. (2011), пропонується використовувати функціональний 

підхід управління комунікаціями через традиційні функції управління: аналіз, 

планування, контроль та оцінка. Згідно з їх думкою, планування системи 

комунікацій, включає в себе вивчення потреб і опису структури системи 

комунікацій. Для цього потрібна наступна інформація: 

1. Ієрархічна та організаційна структура організації проекту і матриця 

відповідальності. 

2. Інформаційні потреби учасників проекту. 

3. Зовнішні інформаційні потреби проекту. 

Технології або методи розподілу інформації між учасниками проекту 

можуть відрізнятися в залежності від параметрів проекту і вимог системи 

контролю (Туріянська, 2011). 

Вибір технологій взаємодій визначається: ступенем залежності успіху 

проекту від актуальності даних або детальності опису доступності технології, а 

також кваліфікацією і підготовленістю кадрів. 

План управління комунікаціями включає в себе: 

1. План збору інформації ( визначаються джерела інформації і методи її 

одержання). 

2. План розподілу інформації ( визначаються споживачі інформації і 

методи доставки). 

3. Детальний опис кожного документа ( повинен бути отриманий або 

переданий, включаючи формат, зміст, рівень діяльності й використовувані 

визначення). 

4. Розклад і частота взаємодій. 

5. Метод внесення змін до плану комунікацій. 

У залежності від потреб проекту, план комунікацій може бути: 
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- формалізований;  

- деталізований; 

- описаний лише в загальному вигляді.  

План комунікацій в свою чергу є складовою частиною плану проекту. 

Оцінка і відображення прогресу – це процеси збору та обробки даних про 

досягнуті результати, фактичні витрати і відображення інформації про стан 

робіт у звітах, що забезпечують основу для координації робіт, оперативного 

планування і управління (Різун, 2008; Базарової та Хмеленко, 2010; 

Туріянської, 2011). 

Недоліком функціонального підходу в даному контексті його 

представлення є низький рівень його гнучкості та швидкості адаптації до умов, 

що змінюються під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Особливо це проблематично з точки хору управління комунікаційними 

процесами та системою опрацювання інформації внаслідок її високої 

динамічності та хаотичності. 

З урахуванням вищерозглянутого та поставленою метою дослідження, 

пропонуємо в якості основного підходу управління якістю перетворення 

інформації в системі комунікаційних процесів в умовах розвитку промислових 

підприємств використовувати диференційний оператор, математичний 

інструментарій чого дасть можливість визначати стан інформації на вході, в 

процесі опрацювання та на виході. 

Рівняння матиме наступний вид (формула 3.5): 

 

                                                (3.5) 

 

де  – оператор перетворення інформації між входом та виходом 

сигналу; 

 – сигнал на виході в систему перетворення інформації; 

 - сигнал на вході з системи перетворення інформації. 
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З урахуванням цього, оператор перетворення інформації між 5 відділами 

матиме вид (формула 3.6): 

 

.                   (3.6) 

 

Далі визначимо якісні характеристики системи перетворення інформації, 

для цього введемо наступні показники: 

 – амплітудна (коливальна) характеристика, що показує залежність 

амплітуди вихідного сигналу системи перетворення інформації від частоти її 

вхідного сигналу (розмах коливання та найбільше відхилення якості вихідної 

інформації від первісного стану вхідної інформації); 

 – часова характеристика, що показує залежність різниці часу між 

вихідним і вхідним сигналами системи перетворення інформації від частоти 

сигналу; 

 – дійсна характеристика, що показує залежність чистоти вихідного 

сигналу системи перетворення інформації від шуму її вхідного сигналу; 

 – уявна характеристика, що показує залежність помилок вихідного 

сигналу системи перетворення інформації від шуму її вхідного сигналу; 

На основі введених показників,  оператор перетворення інформації 

між входом та виходом сигналу можна представити в наступному виді 

(формула 3.7): 

 

.                                    (3.7) 

 

Після перетворення виразу (3.5) та (3.7) отримаємо: 

 

. 
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Виокремимо амплітудну та часові характеристики сигналу з виразу (3.8): 

 

, 

 

.                                          (3.8) 

 

Виходячи з даних дійсна характеристика залежності чистоти вихідного 

сигналу системи перетворення інформації від шуму її вхідного сигналу матиме 

вираз: 

 

 

. 

Схематично дійсна характеристика залежності чистоти вихідного сигналу 

системи перетворення інформації від шуму її вхідного сигналу матиме 

наступний вид (рис. 3.7). 

Уявна характеристика залежності чистоти вихідного сигналу системи 

перетворення інформації від шуму її вхідного сигналу матиме вираз: 

 

 

  

Схематично уявна характеристика залежності помилок вихідного сигналу 

системи перетворення інформації від шуму її вхідного сигналу матиме 

наступний вид (рис. 3.5).   
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Рис. 3.5. Графік дійсної характеристики залежності чистоти вихідного сигналу 

системи перетворення інформації 

Примітка: розраховано автором  

 

Амплітудна (коливальна) характеристика, що показує залежність 

амплітуди вихідного сигналу системи перетворення інформації від частоти її 

вхідного сигналу матиме вираз (3.9): 

 

 (3.9) 

 

Для представлення частотного відгуку системи перетворення інформації 

в логарифмічному масштабі, визначимо логарифмічну амплітудну (коливальну) 

характеристику за формулою 3.10. 

 

                                         (3.10) 
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Дана характеристика виражає зміну відношення потужності вихідного 

сигналу системи перетворення інформації до вхідного та схематично має 

наступний вид в логарифмічному вимірі (рис. 3.6а). 

Схематично часова характеристика, що показує залежність різниці часу 

між вихідним і вхідним сигналами системи перетворення інформації від 

частоти сигналу матиме наступний вид (рис. 3.6б). 

Для представлення часової характеристики, що показує залежність 

різниці часу між вихідним і вхідним сигналами системи перетворення 

інформації від частоти сигналу в логарифмічному вимірі необхідно визначити 

часову функцію , що представляє реакцію системи перетворення інформації 

на одиничний імпульс, поданий на її вхід через зворотний вираз рівняння 

Пуассона (3.11): 

 

.                                               (3.11) 

 

Логарифмічна часова функція є похідною від перехідної функції, яка є 

реакцією перетворення інформації на фазовий вплив зовнішніх імпульсів. Після 

інтегрування  та виконання зворотного перетворення рівняння Пуассона 

можна знайти диференційний оператор. 

Таким чином, запропоновано підхід до управління якістю перетворення 

інформації в системі комунікаційних процесів в умовах розвитку промислових 

підприємств на основі застосування диференційного оператору, що дозволяє 

визначати зв'язок між станом вхідного та вихідного інформаційного сигналу за 

амплітудною (розмах коливання комунікацій), часовою (швидкістю оброблення 

інформації) та дійсною (чистотою, незавантаженістю комунікацій сторонніми 

шумами) характеристиками. 

Застосування даного підходу може бути використано в випадках: -

визначення стану вихідної інформації в системі комунікаційних процесів в 



175 

 

залежності від первісних даних її входу та визначення амплітудної, часової та 

дійсної характеристик через диференційний оператор; 

 

 

Рис. 3.6. (а та б) Графіки логарифмічної амплітудної (коливальної) 

характеристики залежності амплітуди вихідного сигналу системи перетворення 

інформації від частоти її вхідного сигналу 

Примітка: розраховано автором  

 

Застосування даного підходу може бути використано в випадках:  

- визначення стану вихідної інформації в системі комунікаційних 

процесів в залежності від первісних даних її входу та визначення амплітудної, 

часової та дійсної характеристик через диференційний оператор; 
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- визначення стану та первісних даних вхідної інформації в системі 

комунікаційних процесів промислового підприємства; 

- отримання інформації щодо перехідного етапу опрацювання інформації 

в системі комунікаційних процесів промислового підприємства в залежності від 

стану інформації на вході та на виході. 

 

 

3.5. Реалізація концепції антисипативного управління розвитком 

промислових підприємств 

 

Впровадження розроблених методів та підходів в рамках запропонованої 

концепції антисипативного управління розвитком промислових підприємств 

можна побачити на прикладі діяльності ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» в першому півріччі 2019 року, де серед основних 

заходів антисипативного управління було визначено перелік найбільш 

оптимальних з точки зору ефективності та максимальної корисності реалізації в 

залежності від оперативності реагування на слабкі сигнали зовнішнього 

середовища. 

Серед запропонованої кількості антикризових заходів в антисипативному 

управлінні, керівництву ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 

необхідно обрати ті, чия сукупна ефективність від реалізації буде 

максимальною та не перевищуватиме обсяг фінансових ресурсів, виділених на 

реагування за виявленими слабкими сигналами, що стосуються таких сфер 

підприємства як: 

- скорочення обсягів реалізації та збуту продукції; 

- підвищення вимог до рівня якості продукції; 

- підвищення вимог до технологічного рівня продукції внаслідок 

застосування підприємствами-конкурентами більш досконалих технологій 

виробництва та технічного забезпечення; 
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- підвищення вимог до після продажного обслуговування та роботи з 

рекламаціями; 

- підвищення вимог до професійної кваліфікації та досвіду виробничого 

та управлінського персоналу; 

- підвищення вимог до екологічності виробництва та ін. 

Виходячи з перелічених потенційних сфер відбиття сигналів в тому чи 

іншому виді діяльності ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод», 

керівництвом було розроблено такий пакет антикризових заходів в рамках 

встановленого фінансового обмеження на їх реалізацію – 15 млн. грн. 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Перелік антикризових заходів ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» на перше півріччя 2019 р. 

№ п/п Назва обраного 

антикризового заходу 

Вартість, 

млн. грн. 

Очікувана 

ефективність, млн. 

грн. 

Кількість 

заходів 

1 2 3 4 5 

1. Автоматизація обраних 

бізнес-процесів 
2 3 1 

2. Диверсифікація 

виробництва 
3 5 2 

3. Вдосконалення 

сервісного 

обслуговування 

1 2 2 

4. Диверсифікація 

продукції 
3 5 1 

5. Проведення ребрендінгу 

підприємства 
2 4 4 

6. Навчання персоналу 2 4 3 

7. Вдосконалення системи 

закупівель та договірної 

діяльності 

1 3 2 

8. Технічне переозброєння 

парку обладнання 
2 5 1 

9. Удосконалення системи 

управління якістю 

продукції 

 

3 4 2 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 

10. Впровадження системи 

екологічного 

виробництва 

2 3 4 

Примітка: сформовано автором 

 

На першому етапі проведемо розрахунки з умовної оптимізації 

антикризових заходів ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод», 

визначених на перше півріччя 2019 р. методом зворотного прогону з останнього 

(10) до першого (Каміньська, 2018d), використовуючи вихідні дані табл. 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримані дані заносимо в табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11 

Розрахунок функції f10(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f10(L) 0 0 3 3 6 6 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

x10 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отримані дані заносимо в табл. 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Розрахунок функції f9(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f9(L) 0 0 3 4 6 7 9 10 12 13 14 16 17 17 20 20 

x9 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отримані дані заносимо в табл. 3.13. 
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Таблиця 3.13 

Розрахунок функції f8(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f8(L) 0 0 5 5 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 22 

x8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отримані дані заносимо в табл. 3.14. 
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Таблиця 3.14 

Розрахунок функції f7(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f7(L) 0 3 6 8 11 11 14 15 17 18 20 21 23 24 25 27 

x7 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Отримані дані заносимо в табл. 3.15. 
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Таблиця 3.15 

Розрахунок функції f6(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f6(L) 0 3 6 8 11 12 15 16 19 20 23 23 26 27 29 30 

x6 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримані дані заносимо в табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 

Розрахунок функції f5(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f5(L) 0 3 6 8 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 32 

x5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 
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Отримані дані заносимо в табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Розрахунок функції f4(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f4(L) 0 3 6 8 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 32 

x4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Отримані дані заносимо в табл. 3.18. 

Таблиця 3.18 

Розрахунок функції f3(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f3(L) 0 3 6 8 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 

x3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отримані дані заносимо в табл. 3.19. 

Таблиця 3.19 

Розрахунок функції f2(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f2(L) 0 3 6 8 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 

x2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Отримані дані заносимо в табл. 3.20. 

Таблиця 3.20 

Розрахунок функції f1(L) 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f1(L) 0 3 6 8 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 

x1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Далі виконуємо безумовну оптимізацію, за якою визначаємо, що 

максимальна ефективність при витрачанні коштів на забезпечення реалізації 

антикризових заходів ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод», 

визначених на перше півріччя 2019 р. дорівнює 3,3 млн. грн. за умови: 
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.  

Отже, найкращий варіант набору антикризових заходів ПрАТ «Корум 

Дружківський машинобудівний завод» на перше півріччя 2019 р. за виявленими 

слабкими сигналами про зміну стану зовнішнього середовища має наступний 

вигляд: 
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.  

Тобто, в умовах, що склалися для ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» на перше півріччя 2019 р., доцільно впроваджувати 

наступні заходи в рамках антисипативного управління серед 10 розглянутих: 

- вдосконалення сервісного обслуговування (х3); 

- проведення ребрендингу підприємства (х5); 

- навчання персоналу (х6); 

- вдосконалення системи закупівель та договірної діяльності (х7); 

- технічне переозброєння парку обладнання (х8). 

Для реагування на кризу ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний 

завод», починаючи з першого півріччя 2019 р., обрав перелічені вище заходи в 

рамках антисипативного управління, що передбачають модернізацію 

технічного обладнання підприємства, його ребрендинг, оптимізацію витрат на 

основі вдосконалення закупівельної діяльності та підвищення якості сервісного 

та післяпродажного обслуговування для зміцнення торговельних відносин з 

замовниками продукції та розширення ринків збуту на основі підвищення рівня 

надання сервісних послуг. 

Заплановані заходи для подолання криз, притаманних діяльності ПрАТ 

«Корум Дружківський машинобудівний завод», потребують витрат ресурсів 

(табл. 3.21) в залежності від моменту реагування на кризу (докладніше див. 

п.1.2). 

З табл. 3.21 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. 

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 
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заходів складають науково-методичний підхід щодо управління наслідками 

кризи промислового підприємства з врахуванням можливості реагування в різні 

моменти часу.  

Таблиця 3.21 

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  

 

Апробацію запропонованого підходу здійснено на ПАТ «Запорізький 

механічний завод». Встановлено, що попит на продукцію ПАТ «Запорізький 

механічний завод» залежить від відносин з країнами колишнього СРСР, крім 

того, для цього підприємства притаманні кризи рентабельності.  

В Україні існує висока вірогідність зростання цін на метал, який є 

основною сировиною для ПАТ «Запорізький механічний завод». Крім того, 

очікується подальше зростання вартості енергоресурсів внаслідок зниження 

курсу гривні через зменшення притоку валюти від експортерів. Про це свідчить 

погіршення платіжного балансу, який є профіцитним лише за рахунок 

зовнішніх запозичень. В той же час сальдо зовнішньої торгівлі є від’ємним та за 

результатами 2018 року становить -9,5$ млрд. Крім того, існує вірогідність 

подальшого погіршення відносин з країнами партнерами. Тому необхідно 

здійснити розрахунок оптимального моменту здійснення заходів для подолання 

наслідків кризи, яка загрожує ПАТ «Запорізький механічний завод». Втрати від 

кризи, яка може виникнути у 2020 році, залежать від ефективності реалізації 
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антикризових заходів та моменти початку їх реалізації. Динаміка втрат від 

кризи наведена у табл. 3.22. 

Таблиця 3.22 

Динаміка втрат від кризи ПАТ «Запорізький механічний завод»  

Причина втрат 
Втрати 

T0 T1 Tk T2 TN 

Зниження обсягів реалізації, тис. 

грн 
4300 4330 5700 6500 8600 

Зниження прибутку внаслідок 

зниження обсягу реалізації, тис. 

грн 

176,30 177,53 233,70 266,50 352,60 

Зниження рентабельності 2,14% 2,14% 3,12% 3,44% 4,31% 

Зниження прибутку внаслідок 

зниження рентабельності, тис. 

грн  

776,82 777,46 1176,24 1324,40 1749,86 

Разом зниження прибутку, тис. 

грн 
953,12 954,99 1409,94 1590,90 2102,46 

Примітка: складено автором  

 

Дослідження вірогідності настання кризи, якій відповідає момент T0, 

здійснено у 2019 році, першим плановим періодом, якому відповідає T1 є 

початок 2020 року, момент настання кризи (Tk) оцінюється  

приблизно у середині 2020 року, а моменту T2 відповідає  

перший плановий період після настання кризи – 2021 рік. Нарешті, TN 

відповідає втратам підприємства, якщо воно відмовиться від здійснення 

антикризових заходів. 

Для реагування на кризу ПАТ «Запорізький механічний завод» 

розроблено антикризові заходи, що передбачають розширення ринків збуту, 

вдосконалення продукції та створення запасів для згладжування ринкових 

коливань цін на сировину. Заплановані заходи для подолання криз, 

притаманних ПАТ «Запорізький механічний завод», потребують витрат 

ресурсів, наведених у табл. 3.23. 
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Таблиця 3.23. 

Витрати на подолання кризи ПАТ «Запорізький механічний завод»  

Захід з подолання кризи Примітка 
Обсяг витрат, тис. грн 

T0 T1 Tk T2 

Диверсифікація та 

продукції з метою 

виходу на інші зовнішні 

ринки 

Освоєння виробництва 

запчастин для компаній, що 

виробляють обладнання у 

ЄС 

230 150 125 119 

Розвиток маркетингової 

мережі з метою виходу 

на нові ринки 

Створення представництв у 

країнах  Балтики 
140 120 120 100 

Активізація участі у 

тендерах державних 

підприємств 

Навчання персоналу роботі з 

тендерними замовленнями 
2,5 2,5 2,5 2,5 

Включення значних 

коливань валютного 

курсу  

Створення системи 

прогнозування впливу 

коливання валют на 

діяльність підприємства 

56 56 92 92 

Накопичення сировини 

та матеріалів при 

ознаках близької 

девальвації гривні 

Додаткові витрати на 

складські приміщення та на 

заморожування обігових 

коштів 

112 126 319 445 

Разом 540,5 454,5 658,5 758,5 

Примітка: розраховано автором  

 

При розрахунку витрат ресурсів враховано вартість залучення кредитних 

коштів на здійснення заходів з диверсифікації продукції, розвиток 

маркетингової мережі та накопичення сировини. Крім того, врахована зміна цін 

на сировину та матеріали після виникнення кризи.  

В результаті розрахунку оптимального моменту для початку 

антикризових заходів ПАТ «Запорізький механічний завод» для подолання 

кризи встановлено, що найкращим є початок антикризової стратегії у момент 

T1, тобто з початку 2020 року (табл. 3.24). Ефект від протидії кризі з початку 

планового періоду 2020 року на 13,8% вище, ніж якщо починати антикризові 

заходи без підготовки. Протидія кризі відразу після її настання майже не має 

позитивного ефекту, а здійснення заходів у наступному плановому періоді 
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після настання кризи навпаки, принесе ще додаткові збитки, адже це 

потребуватиме додаткових витрат, які не перекриються вигодами від 

зменшення втрат. 

Таблиця 3.24 

Визначення оптимального моменту для початку антикризових заходів 

ПАТ «Запорізький механічний завод» 

Результат 
Момент початку антикризових заходів 

T0 T1 Tk T2 TN 

Витрати на подолання кризи, тис. грн. 540,50 454,50 658,50 758,50 0,00 

Втрати від кризи, тис. грн 953,12 954,99 1409,94 1590,90 2102,46 

Ефект від протидії кризі, тис. грн 608,84 692,97 34,02 -246,94 0,00 

Примітка: разраховано автором  

 

Отже, завдяки використанню розробленого науково-методичного підходу 

щодо управління наслідками кризи промислового підприємства з урахуванням 

можливості реагування в різні моменти часу встановлено, що при наближенні 

кризи зі зниження попиту на продукцію ПАТ «Запорізький механічний завод» з 

боку традиційних країн-експортерів та зростанні вартості сировини, доцільно 

починати антикризові заходи з початку 2020 року. Це забезпечить 

розрахунковий економічний ефект у розмірі 693 тис. грн.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. 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 
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приводу коригуючих та превентивних заходів. За умови виявлення  

критичних наслідків реалізації ідентифікованих раніше сигналів про зміну 

стану внутрішнього та зовнішнього середовища промислового  

підприємства мають проводитися позапланові перевірки в рамках 

антисипативного управління. 

2. Виділено функціональну робочу групу та керівника робочої групи, для 

яких розроблено поетапний організаційний процес проведення перевірок в 

рамках антисипативного управління та контролю отриманих результатів. 

Приведено рекомендації щодо розробки складових організаційного 

забезпечення проведення перевірок при антисипативному  

управлінні на промисловому підприємстві, виділено об’єкти, суб’єкти, 

перевірок в антисипативному управлінні, встановлено зону  

відповідальності та повноважень між ними. Аналіз функціонування системи 

антисипативного управління на промисловому підприємстві  

проводиться відповідно до прийнятих в організації положень з її роботи. За 

результатами рішення вищого керівництва розробляються програми заходів 

щодо поліпшення функціонування системи антисипативного управління. 

3. Обгрунтовано, що 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.  

4. Удосконалено підхід до прогнозування відшкодування компенсації 

наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промисловому 

підприємстві, в основі якого лежить статистичний метод розрахунку величини 

збитків від настання подій, яка передбачає, що оцінки середнього 
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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 маневрування фінансовими коштами, вивільненими з бюджету, 

передбаченого для реагування на виявлені сигнали про зміну стану зовнішнього 

середовища. 

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. 

6. На основі використання інструментів лінійного програмування 

удосконалено модель контролю в антисипативному управлінні  

промисловим підприємством, що забезпечує визначення контрольної суми 

витрат на компенсацію впливу очікуваних сигналів про зміну стану 

зовнішнього середовища та мінімізації часу на їх обробку та вибір 

управлінських рішень. 

 

Основні наукові результати розділу 3 опубліковані в працях (Каміньська, 

Якубовський, Ляшенко та Квілінський, 2017; Каміньська, 2018с; Каміньська, 

2018d; Каміньська, 2019; Каміньська та Тарасова, 2018).  
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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 
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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 

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 
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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 

повноважень між ними. Рекомендовано відокремити функціональну робочу 

групу та запропоновано перелік професійних обов’язків. 
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Рис. А.1. Послідовність розробки системи прогнозування кризи при 

управлінні розвитком промислового підприємства 

Примітка: використано автором на основі (Тарасова, 2019) 
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ДОДАТОК Б  
 

Таблиця Б.1. 

Середньорічна вартість майна у вітчизняних машинобудівних підприємствах 

Примітка: обрано на основі репрезентативної вибірки підприємствам   

№ 

з/п 
Підприємство 2015 

Зміни 

до 2014, 

% 

2016 

Зміни 

до 

2015, 

% 

2017 

Зміни 

до 

2016, 

% 

1 Приватне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування»  334869 5% 364010 9% 399760 10% 

2 Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод"  307615 6% 440981 43% 476138 8% 

3 Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький машинобудівний завод"  49801 -2% 48943 -2% 48923 0% 

4 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

"СВІТЛО ШАХТАРЯ"  1246998 28% 1469756 18% 1532160 4% 

5 Приватне акціонерне товариство "Дружківський завод металевих виробів"  428284 0% 438528 2% 484502 10% 

6 

Приватне акціонерне товариство "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"  756580 -8% 694929 -8% 689401 -1% 

7 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

"ПЛІНФА"  36065 8% 37610 4% 41254 10% 

8 приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"  48602 -1% 58357 20% 57174 -2% 

9 Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський машинобудівний завод"  37066 -16% 32404 -13% 50479 56% 

10 Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"  311724 17% 368399 18% 522114 42% 

 

2
2

3
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Таблиця Б.2. 

Виручка від реалізації у вітчизняних машинобудівних підприємствах 

Примітка: обрано на основі репрезентативної вибірки підприємствам   

 

№ 

з/п 
Підприємство 2015 

Зміни 

до 2014, 

% 

2016 
Зміни до 

2015, % 
2017 

Зміни 

до 

2016, 

% 

1 Приватне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування»  218281 44% 343357 57% 361709 5% 

2 Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод"  341164 11% 230128 -33% 281895 22% 

3 Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький машинобудівний завод"  5682 -51% 12165 114% 15241 25% 

4 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

"СВІТЛО ШАХТАРЯ"  400215 -21% 695268 74% 872153 25% 

5 Приватне акціонерне товариство "Дружківський завод металевих виробів"  509097 18% 424567 -17% 677454 60% 

6 

Приватне акціонерне товариство "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"  109164 -54% 131473 20% 199074 51% 

7 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

"ПЛІНФА"  32847 -20% 22506 -31% 31166 38% 

8 приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"  21511 -58% 69646 224% 64939 -7% 

9 Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський машинобудівний завод"  37173 -2% 27124 -27% 108162 299% 

10 Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"  442070 0% 513613 16% 894583 74% 

2
2

4
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1. 

 

Чистий прибуток / збиток у вітчизняних машинобудівних підприємствах 

 

Примітка: обрано на основі репрезентативної вибірки підприємствам   

 

№ 

з/п 
Підприємство 

Зміни 

до 

2015, % 

2017 

Зміни 

до 

2016, % 

1 Приватне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування»  -118% -28374 -213% 

2 Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод"  -88% 2440 -58% 

3 Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький машинобудівний завод"  -55% -1784 -7% 

4 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

"СВІТЛО ШАХТАРЯ"  -2% -62460 68% 

5 Приватне акціонерне товариство "Дружківський завод металевих виробів"  3% 88448 146% 

6 

Приватне акціонерне товариство "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"  -24% -8371 -91% 

7 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

"ПЛІНФА"  -61% 556 -20% 

8 приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"  -218% 3021 -52% 

9 Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський машинобудівний завод"  -85% 14736 2284% 

10 Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"  77% 95769 86% 

2
2

5
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ДОДАТОК Г  
 

Рішення правління товариства 

№ _______ від 06.01.2019р. 

 

ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»  

І Н Т Е Г Р И Р О В А Н А  С И С Т Е М А  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова правління 

_______ Р.О. Згоденко 

  «06» 01 2019 р 

РЕЄСТР  

Цілей і заходів в області ІСМ на 2019 р  

№ п\п 

 
Найменування заходу 

Ресурси (людські 

финансові) 
Відповідільний  

Сроки 

виконання 

Оцінка 

результаті

в 

 

1 МАРКЕТИНГ 

1.1.  Участь компанії у виставці на території ЄС 250 000 грн. Акинча А.Ю. Грудень 2019   

1.2   Участь компанії у виставці на території РБ, Казахстан 150 000 грн Акинча А.Ю. Грудень 2019   

1.3   Розширити асортимент пропонованої продукції на сайті 

компанії. Усунути розділи значаться «в розробці». 

Персонал КВ Акинча А.Ю. Лютий .2019  

 1.3.

1 

Оновити відгуки, референт-лист, фотоматеріали. Персонал КВ Акинча А.Ю. Лютий 2019   

1.4   Провести ре-сертифікаційний аудит 85 000 грн Пшенична О.А. 2 квартал 2019  

2 РОЗРОБКА ТА ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 

2.1   Доведення і випробування дослідного зразка крематора / 

інсинератора 

50 000 грн Філімонов І.М.,  

Хаблак А.В. 

Червень 2019  

2.2   Розробити проект для виготовлення фарбувальної камери 45 000 грн Попов М.В., 

 

Серпень 2019  

2
2

6
 

 



227 

 

ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1.  

Матриця розподілу відповідальності, повноважень і компетенції з управління 

технологічним обладнанням  

№ 

п/

п 

Склад робіт 

Н
ач

а
л
ь
н

и
к
 С

П
П

 

М
ай

ст
ер

 в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а
 

М
ай

ст
ер

 з
б

ір
ко

в
и

х
 

у
ч

ас
тк

ів
 

М
ай

ст
ер

 у
ч

ас
тк

у
 

м
ех

о
б

р
о

б
к
и

 

С
л
ю

с
ар

 о
б

р
о

б
н

и
к

 

Н
ач

а
л
ь
н

и
к
 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а
 

З
ам

. 
П

р
ед

с.
 п

р
ав

л
. 

О
В

 

Т
ех

н
іч

н
и

й
 д

и
р

ек
то

р
 

Г
о
л
о

в
а 

п
р

ав
л
ін

н
я
 

Р
о

б
іт

н
и

к
и

 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а
 

М
ай

ст
ер

 е
н

ер
ге

ти
к
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Підготовка переліку 

технологічного обладнання 

підприємства 

 І    С  К У   

2 

Організація і планування робіт 

по технічному обслуговуванню, 

оглядам обладнання і 

пристосувань 

 І С С  К  У   І 

3 
Ремонти обладнання на 

підприємстві 
 К С С І      І 

4 Щоденне ТО   К К      І  

5 
Підготовка, здача обладнання у 

ремонт  
 І С С  К     С 

6 
Приймання обладнання з 

ремонту 
 І І І  К   У  С 

7 Придбання ноовго устаткування С І С С  К  С У   

8 Придбання запчастин  І   С С   У   

9 
Придбання мастильних 

матеріалів 
І К   С С   У   

10 

Підбір підрядних організацій 

для проведення капітальних 

ремонтів, підготовка та 

укладення договорів. 

 І   С С  К У   

11 
Оцінка результативності та 

ефективності процесу 
 С    І  К У   

Примітка: складено автором  
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ДОДАТОК Е 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографії:  

 

1. Kamińska, B., Yakubovskiy, M., Liashenko, V. and Kvilinskyi, O., 2017. 

Economy modernization of industrial regions (based on the example of Ukraine). In: 

P. Głowski, O. Kvilinskyi, eds. Economic transformation in Ukraine: comparative 

analysis and European experience. Warsaw: Consilium Sp. z o.o. pp. 12-29 

(1,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,27 друк. арк., обґрунтовано 

оптимальні періоди щодо впровадження заходів модернізації промислового 

підприємства та промислового регіону). 

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

2. Kamińska, B., Pająk, K. and Kvilinskyi, O., 2016. Modern trends of 

financial sector development under the virtual regionalization conditions. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць, 

Вип. 2(21), с. 204-217 (0,57 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,19 друк. арк., обґрунтовано джерела формування оптимального розвитку 

інноваційного сектору економіки) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals 

Directory (США), CiteFactor (США), ResearchBib (Японія), Universal Imfact 

Factor (Австралія), Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), 

Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова», Український 

реферативний журнал «Джерело»).  

3. *Каміньська, Б., 2018. Аналіз потенціалу розвитку промислового 

підприємства в антисипативному управлінні. Економічний вісник Запорізької 

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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державної інженерної академії: науковий журнал, 4(16), с. 82-87 

(0,51 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща)).  

4. *Каміньська, Б., 2018. Оптимізація рішень в антисипативному 

управлінні розвитком промислового підприємства. Держава та регіони: 

науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво, №3(102), 

с. 85-89 (0,50 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща)). 

5. *Каміньська, Б.Л. та Тарасова, Г.О., 2018. Ітераційний підхід до 

моніторингу зовнішнього середовища в умовах економічної нестабільності. 

Економіка і управління: науковий журнал, №3(79), с. 94-104 (0,70 друк арк., 

особистий внесок автора: 0,35 друк. арк., досліджено основні принципи на яких 

базується моніторинг зовнішнього середовища в умовах економічної 

нестабільності, запропоновано ітераційний підхід) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

6. Каміньська, Б., 2018. Прогнозування відшкодування компенсації 

наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промисловому 

підприємстві. Економіка і управління: науковий журнал, №4(80), с. 95-103 

(0,50 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща)). 

 

1.3. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав: 

 

7. Kamińska, B., Ivanov, S., Liashenko, V. and Kvilinskyi, O., 2016. 

Koncepcja oceny modernizacji [A concept of modernization evaluation]. Współpraca 

Europejska (European Cooperation) (Poland), №12(19), pp. 86-101 

(0,80 друк. арк., особистий внесок автора: 0,20 друк. арк., обґрунтовано кон-

цептуальні положення антисипативного управління розвитком промислових 

підприємств та промислових регіонів) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: ERIH PLUS, National Library of Poland, Polish Scholarly 

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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Bibliography (PBN), Index Copernicus (Польща), CiteFactor (США), International 

Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar (США)).  

8. Kamińska, B. and Tarasova, H., 2017. Anticipatory management of 

development of industrial enterprises. Thai Science Review (Thailand), Autumn 

2017, pp. 103-107 (0,52 друк. арк., особистий внесок автора: 0,26 друк. арк., 

обґрунтовано концептуальні положення антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств).  

9. Kamińska, B., 2018. Iterative signal processing in anticipatory management 

of industrial enterprise development. Virtual Economics (England), [online] Vol. 1, 

No. 1, pp. 53-65. Available at: <https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(4)> 

[Accessed 28 October 2018] (0,51 друк. арк.).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

10. Kamińska, B., Amosha, O. and Kvilinskyi, O., 2017. Economy 

modernization of industrial regions (based on the example of Ukraine). В: 

Донбаський державний педагогічний університет, Польсько-українське 

співробітництво в розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, 

освіта, досвід: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 

ІІІ SYMPOZIUM NAUKOWE “UKRAINA-POLSKA – WSPOLPRACA 

SYNERGETYCZNA”. Слов’янськ, Україна, 13-19 Лютий 2017. Слов’янськ: 

Видавництво Б.І. Маторіна (0,12 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,04 друк. арк., наведено особливості та принципи модернізації промислових 

регіонів). 

11. Каміньська, Б. та Квілінський, О., 2018. Оптимізація 

конкурентоспроможності в контексті сталого економічного розвитку. В: 

М.М. Радєва, В.М. Коломієць, ред., Екологія – філософія існування людства: 

Міжнародна науково-практична конференція. Мелітополь, Україна, 26 Квітень 

2019. Мелітополь: ТОВ “Колор Принт” (0,15 друк. арк., особистий внесок 

автора: 0,07 друк. арк., визначено підходи до досягнення 

конкурентоспроможності в умовах розвитку). 

https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(4)
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12. Каміньська, Б., 2019. Управлінські рішення в антисипативному 

управлінні. В: Європейський університет, Молодь, освіта, наука, культура і 

національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: 

XXІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, Україна, 18 Квітень 

2019. Київ: Європейський університет (0,16 друк. арк.).  

13. Каміньська, Б. та Грозний, І.С., 2019. Розвиток концептуальних 

положень антисипативного управління. В: Автори статей, ХНУ, ред., Сучасні 

проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і 

світового господарства: XV Міжнародна науково-практична конференція. 

Хмельницький-Сатанів, Україна, 19-20 Квітень 2019. Хмельницький: ХНУ 

(0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,07 друк. арк., наведено 

концептуальні положення антисипативного управління).  

 

Продовження Додатку Е 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ з/п Тип конфепенції 
Назва  

конференції 
Місце і дата 
проведення 

Тип участі 

1. 

Міжнародна науково-
практична 

конференція, 
присвячена ІІІ 
SYMPOZIUM 
NAUKOWE 

«UKRAINA-POLSKA 
– WSPOLPRACA 

SYNERGETYCZNA» 

Польсько-українське 
співробітництво в 

розв’язанні сучасних 
соціально-

економічних проблем: 
наука, освіта, досвід 

Слов’янськ, 
Україна, 13-19 
лютого 2017 р. 

. 

Заочна  

2. 
Міжнародна науково-

практична 
конференція 

Екологія – філософія 
існування людства 

Мелітополь, 
Україна, 26 квітня 

2019 р.  
Очна 

3. 

 XII Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція 

Молодь, освіта, наука, 
культура і 

національна 
самосвідомість в 

умовах європейської 
інтеграції 

Київ, Україна, 18 
квітня 2019 р. 

Очна 

4. 

XV Міжнародна 
науково-практична 

конференція 

Сучасні проблеми та 
перспективи розвитку 

міжнародних 
економічних відносин 

і світового 
господарства 

Хмельницький-
Сатанів, Україна, 

19-20 квітня 2019 р. 
Очна 
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ДОДАТОК Ж 
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ДОДАТОК И 
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ДОДАТОК К 
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ДОДАТОК Л 
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ДОДАТОК М 

 

 


