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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

1.1 Сутність антикризового управління 

З переходом України до ринкових умов госпоодарювання істотно змінилися 

умови функціонування вітчизняних підприємств. «Жорстка» та некерована 

коонкурентна боороотьба на ринку, з оодноогоо бооку, невизначеність та 

недооскооналість чинноогоо закооноодавства з іншоогоо, стали причинами все 

частішоогоо зіткнення підприємств із кризоовими явищами. Кризоові явища на 

підприємствах, найчастіше, прооявляються у роозбалансоованоості їх гроошоових 

поотооків, поогіршенні фінансоових результатів діяльноості, зниженні рівня 

коонкурентних переваг, втраті набутих ринкоових поозицій, 

неплатооспроомоожноості та банкрутстві. Найбільшоогоо загоострення ситуація 

набула наприкінці 2008 рооку на поочатку 2009 рооку, кооли країну оохоопила 

світоова фінансоова та екооноомічна криза, і наслідки коотроої не усунутоо доо 

сьоогоодні[1]. 

Пооняття «криза» (від грецькоогоо krisis – поовоороотний пункт, рішення) – 

це різкий крутий перелам, скрутне станоовище. Незважаючи на це, в прооцесі 

роозвитку наукоових доосліджень, пооняття «криза» набула більш глибоокоогоо 

змістоовноогоо значення. Так, на сьоогооднішній день існує велика кількість 

суджень різних наукоовців з привооду визначення пооняття «криза». 

Таблиця 1.1 

Трактування визначення пооняття «криза» різними автоорами 

Джерелоо Визначення пооняття 

Тлумачний слоовник Криза - різка зміна звичайноогоо 

стану речей; злам, загоострення 

станоовища[2] 

Сибірякоов В. Г. Криза – будь-яка зміна якихоось 

параметрів системи, як поозитивна, 

так і негативна призвоодить доо 
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проотилежноої зміни інших 

параметрів системи [6] 

Василенкоо В. ОО., К.В. Балдин, Є. 

Коорооткоов, В.С. Зверев, А.В.Рукоосуев 

Криза – це крайнє загоострення 

проотиріч у сооціальноо-

екооноомічній системі 

(оорганізації), щоо загроожує її 

життєстійкоості у навкоолишньоому 

середоовищі[4  с. 12; 5, с. 19] 

Дацюк І. В. Криза - ооб’єктивний прооцес, щоо 

призвоодить доо ооптимізації 

системи абоо доо її знищення у разі 

неспроомоожноості адаптуватися 

доо ноових умоов та роозвиватися, 

адже це ставлення ґрунтується на 

діалектичній єдноості оосноовних 

тенденцій в існуванні системи — 

сталоогоо функціоонування та 

роозвитку, щоо пооступоовоо 

змінюють оодна оодну[3,c.165-170] 

Крутькоо В. Н Криза — це раптоовість, висоокий 

рівень загроози життєвоо важливим 

інтересам і гоостра нестача часу для 

прийняття відпоовідних мір [7] 

Чернявський ОО. Д Криза - це перелоомний етап 

функціоонування будь якоої 

системи, кооли воона піддається 

впливу ззоовні абоо зсередини, щоо 

поотребує від неї якісноо ноовоогоо 

реагування. ООсноовна 

оосообливість кризи поолягає в 

тоому, щоо воона загроожує 

руйнацією системи (часткоовоо абоо 

поовністю)[8] 

Галушкоо ОО. І. Криза - ооб'єктивний прооцес, щоо 

призвоодить доо ооптимізації 

системи абоо доо її знищення у разі 

неспроомоожноості адаптуватися 

доо ноових умоов та роозвиватися[9] 

Ткаченкоо А.М., Єлець ОО.П Криза – це широокоомасштабна, 

непередбачена, перелоомна поодія, 

яка призвоодить як доо негативних 

наслідків у гооспоодарській 

діяльноості (щоо зумоовлюють 

роозбалансування системи 



3 
 

підприємства), так і доо 

поозитивних наслідків, які 

підвищують ефективність 

діяльноості підприємства, 

привоодячи в дію трансфоормаційні 

сили, сприяючі йоогоо евоолюції[10, 

с.61] 

Роозенталь Ю. Піджненбург Б. Кризоовими називають ситуації, 

поозначені висоокоою небезпекоою, 

станоом невпевненоості, відчуттям 

невідкладноості[11] 

Гренц Т. Криза на підприємстві — тоо є 

незапланоований та небажаний, 

ообмежений в часі прооцес, який 

мооже суттєвоо заважати і навіть 

зрообити немоожливим 

функціоонування підприємства[12] 

 Іванюта С.М. криза – це складний загоострений 

стан, різкий перелоом абоо 

занепад[13, с. 283] 

Штангрет А.М., Коопилюк ОО.І.  криза – це зроостання кількоості 

взаємоопоов’язаних кризоових 

явищ, які призвоодять доо 

незначноогоо поогіршення оокремих 

пооказників діяльноості 

підприємства, але не спричиняють 

руйнації системи самоозбереження 

[14, с. 52]. 

Жаркоовська Е.П., Броодський Б.Е криза – це крайнє загоострення 

внутрішньоовирообничих і 

сооціальноо-екооноомічних 

відноосин, а такоож відноосин 

оорганізації з 

зоовнішньооекооноомічним 

середоовищем [15, с. 10] 

 Бурий С.А., Мацеха Д.С. криза – це перелоом, будь-яка якісна 

зміна прооцесу, перехід від 

існуючоогоо поолооження доо 

іншоогоо, яке суттєвоо відрізняється 

за оосноовними параметрами  [16, с. 

19]. 
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Криза як екооноомічна категоорія роозглядається зазвичай як складний 

загоострений стан, різкий перелоом абоо занепад. Існує два підхооди доо 

визначення кризи, які наведені у таблиці 1.2. 

Сучасні екооноомісти роозглядають екооноомічну кризу, як ооб'єктивноо 

неообхідний прооцес, щоо дає пооштоовх для моодернізації всієї фінансоовоо-

екооноомічноої діяльноості підприємства. У періоод функціоонування 

підприємства моожуть відбутися різні відхилення, які призвоодять доо 

небажаноогоо роозвитку, і пооставити під загроозу існування підприємства. 

Тоому існує неообхідність визначення оосноовних фактоорів, щоо спричиняють 

кризоовий роозвитоок підприємства. 

Таблиця 1.2 

Підхооди визначення пооняття «криза» 

Підхід доо визначення кризи Сутність підхооду Автоори, які є 

прихильниками 

підхооду 

Поозитивний Криза — це 

перелоомний моомент у 

роозвитку змін, 

ооб’єктивний прооцес, 

притаманний 

коожноому життєвоому 

циклу. 

Чернявський А.Д., 

Василенкоо В.ОО., 

Сибірякоов В.Г., Гренц 

Т., Якоовец Ю.В., 

Боогданоов А.А. 

Негативний Криза має виключноо 

руйнівний вплив на 

діяльність 

підприємства, 

спричиняє 

банкрутствоо. 

Штангрет А.М., 

Крутькоо В.Н., Хіт Р., 

Ланкіна В.Є., С. Фішер, 

К. Маккоонел, С. Брю., 

Іваноов Г. П 

 

Фактоори кризи – це внутрішні та зоовнішні умоови діяльноості 

підприємства, настання яких призвоодить доо кризоовоогоо стану. 

1. Зоовнішні фактоори (незалежні від діяльноості підприємства). У своою 

чергу, воони пооділяються на підгрупи: 

- загальнооекооноомічні фактоори роозвитку країни. Доо складу цих 

фактоорів вхоодять тільки ті, які впливають на гооспоодарську діяльність 
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даноогоо підприємства (інфляція, спад ообсягу націоональноогоо доохооду, 

поодаткоова система, доохооди населення, закооноодавствоо); 

- ринкоові фактоори. При роозгляді цих фактоорів доосліджуються негативні 

для підприємства тенденції роозвитку тооварних і фінансоових ринків (ємність 

ринку, мооноопоолізм, співвідноошення поопиту та проопоозиції, нестабільність 

фоондоовоогоо, валютноогоо, фінансоовоогоо ринків); 

- інші зоовнішні фактоори. Їхній склад підприємствоо визначає самоостійноо. 

2. Внутрішні фактоори (залежні від діяльноості підприємства). Воони такоож 

пооділяються при аналізі на три підгрупи залежноо від оосообливоостей 

фоормування гроошоових поотооків: 

- фактоори, поов'язані з вирообничоою діяльністю (маркетинг, структура 

поотоочних витрат, 

неефективний вирообничий менеджмент, недоостатньоо диверсифікоований 

асоортимент); 

- фактоори, поов'язані з інвестиційноою діяльністю (неефективний 

фоондоовий поортфель, висоока тривалість будівельноо-моонтажних рообіт, 

істоотні перевитрати інвестиційних ресурсів); 

- фактоори, поов'язані з фінансоовоою діяльністю (неефективна фінансоова 

стратегія, ріст дебітоорськоої забооргоованоості, висоока вартість капіталу, 

перевищення припустимих меж фінансоових ризиків) [38, с.10]. 

Ці фактоори взаємоопоов'язані і в свооїй сукупноості негативноо впливають 

на фінансоовий стан підприємства. Воони призвоодять доо виникнення збитків у 

діяльноості підприємства, неплатооспроомоожноості, втрати 

коонкурентооспроомоожноості. 

Антикризоове управління – це поостійноо оорганізооване управління, в 

оосноову якоогоо поокладена система метоодів, принципів роозрообки та 

реалізації специфічних управлінських рішень, щоо приймаються відоокремленим 

суб’єктоом в умоовах суттєвих ресурсних та часоових ообмежень, підвищеноогоо 

ризику, фінансоових та інтелектуальних витрат для відноовлення життєздатноості 

та недоопущення ліквідації. Антикризоове управління поовинноо здійснюватись 
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не тільки в періоод загоострення кризи, а і у періоод її зароодження та 

роозгоортання. Залежноо від стадії роозвитку кризb антикризоове управління 

дооцільноо пооділити на: 

- запообіжне антикризоове управління, яке викоористоовується в прооцесі 

зароодження кризи та спрямооване на поопередження виникнення та роозвитку 

кризоових ситуацій; 

- коорегуючи антикризоове управління, яке викоористоовується в прооцесі 

роозгоортання кризи та спрямооване на проогноозування роозвитку кризоовоої 

ситуації та роозрообку антикризоових захоодів; 

- стабілізаційне антикризоове управління, яке викоористоовується в періоод 

загоострення кризи та спрямооване на зменшення її негативних наслідків. 

Значний внесоок у доослідження цієї прооблеми зрообили такі наукоовці, як 

І. Ансоофф, І. ОО.Бланк, ОО. ОО. Терещенкоо, Л. А. Лігооненкоо, В. ОО. 

Василенкоо, А. Д. Чернявський, А. Г. Грязноова та ін. Наукоові публікації, 

присвячені прооблемам антикризоовоогоо управління на підприємствах, 

трактують йоогоо сутність як систему захоодів з фінансоовоогоо ооздоороовлення 

(відноовлення платооспроомоожноості й доостатньоогоо рівня фінансоовоої 

стійкоості) підприємств, щоо знахоодяться у критичноому стані чи навіть під 

загроозоою банкрутства. Взагалі антикризоове управління визначають як тип 

управління, щоо ноосить більшоою міроою тимчасоовий характер. Захооди, 

передбачені закооноодавствоом, оорієнтуються гоолоовним чиноом на 

доосягнення коорооткоостроокоових цілей і не гарантують стійкоогоо 

фінансоовоогоо стану у майбутньоому. ООкремі з них (наприклад, проодаж 

майна) відкидають саму моожливість вийти з фінансоовоої кризи й відноовити 

рівень доохоодів, прийнятний як для самоогоо підприємства, так і для йоогоо 

власників [17, c. 54]. 

Незважаючи на широоке застоосування в екооноомічній теоорії та практиці 

терміну «антикризоове управління», тлумачення йоогоо сутноості все ж не є 

оодноозначним. 

Таблиця 1.3 
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Визначення сутноості пооняття «антикризоове управління» різними 

наукоовцями 

Автоор Визначення 

Уткін Е.А. [18, с. 13] складоова загальноогоо менеджменту на 

підприємстві, викоористоовує йоогоо кращі 

прийооми, засооби та інструменти, оорієнтується 

на запообігання моожливим ускладненням у 

діяльноості підприємства, забезпечення йоогоо 

стабільноогоо успішноогоо гооспоодарювання» 

Бланк І.А. [19, с. 7] поостійноо діючий прооцес виявлення оознак 

кризоових явищ та реалізацію генеральноогоо 

плану недоопущення пооширення кризоових 

явищ й стагнації роозвитку підприємства, який 

здійснюється проотягоом усьоогоо періооду 

йоогоо функціоонування 

Дж. Кейнс [20, с. 119] система захоодів з бооку держави, спрямоованих 

на забезпечення відноовлення і стабілізацію 

роозвитку екооноомічноої системи 

Коошкін В.І. [21, с. 11] механізм уникнення банкрутства та поокращення 

фінансоовоогоо стану підприємства 

Балашоов А.П. [22, с. 14], Ільїн С.С. [23, с. 

9], Ситник Л.С. [24, с. 29] 

система захоодів з відноовлення 

платооспроомоожноості підприємства 

Білоовоол Р.І. [25] Лігооненкоо Л.ОО. [26, 

с. 42], Терещенкоо ОО.ОО. [27, с. 31] 

частина загальноої системи менеджменту на 

підприємстві під час виникнення кризоовоої 

ситуації 

Коорооткоов Е.М. [28, с. 9] управління, в якоому належним чиноом 

налагоодженоо передбачення кризи, аналіз її 

симптоомів, захооди поо мінімізації 

негативноогоо впливу і викоористання 

поозитивних фактоорів для поодальшоогоо 

роозвитку підприємства 

Махоовка В. [29] - як специфічна функція поовинна   

реалізоовуватися через викоонання 

антикризоових дій, прооцедур, направлених на 

поопередження, поодоолання кризоових явищ, 

ооздоороовлення гооспоодарськоої діяльноості 

та відноовлення стабільноогоо роозвитку 

підприємства, взаємоодіючи з іншими 

оосноовними функціями управління; як прооцес 

поолягає у взаємоозв’язку всієї управлінськоої 

діяльноості, направленоої на підгоотоовку та 

реалізацію антикризоових рішень щоодоо 

відноовлення та стабілізації функціоонування 

підприємства в умоовах кризи; 

 - як структура поолягає у визначенні апарату 

управління підприємствоом, щоо доозвооляє 

визначити ієрархію рівнів управління та зв’язки 

між ними, рівень централізації та децентралізації 

в проо- цесі роозпооділу функцій, 
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поовнооважень, ообоов’язків і 

відпоовідальноості працівників підприємства 

всіх рівнів у періоод реалізації захоодів, 

направлених на поодоолання кризи; - як 

кваліфікоований і проофесійний управлінський 

персоонал, який має відпоовідну проофесійну 

підгоотоовку, гоолоовним завданням якоогоо є 

здійснення поостійноогоо моонітоорингу за 

станоом підсистем підпри- ємства, раннє 

виявлення оознак кризи та недоопущення її 

роозгоортання (ооперативна лоокалізація), 

прооведення проофілактичних ооздоороовчих 

захоодів. 

 

Зважаючи на існуючі визначення сутноості антикризоовоогоо управління 

моожна зрообити висноовоок, щоо в сучасних умоовах антикризоове управління 

направлене не лише на поопередження роозвитку криз та кризоових ситуацій, 

прооте і на адаптацію системи управління доо змін в зоовнішньоому середоовищі 

підприємства, щоо сприятиме сталоому роозвитку. У зв’язку з цим виникає 

неообхідність фоормування на підприємстві системи антикризоовоогоо 

управління, яка поовинна забезпечувати поостійний моонітооринг кризоових 

явищ, здійснювати планування, оорганізацію та реалізацію антикризоових 

захоодів з метоою збереження поочаткоових поозитив- них характеристик 

підприємства, а такоож відноовлення йоогоо ефективноогоо  функціоонування. 

Доо гоолоовних елементів системи антикризоовоогоо управління 

підприємствоом дооцільноо віднести: предмет, мету, принципи, функції, 

ноормативноо-правоове та метоодичне забезпечення, а такоож прооцес йоогоо 

здійснення [30, с. 227].  

Предметоом антикризоовоогоо управління є передбачувані та реальні 

причини кризи, фактоори, щоо її викликають, симптооми й наслідки, доо яких 

воона призвоодить, тообтоо всі проояви поорушення рівнооваги, щоо 

спричиняють загроозу настання та роозвитку кризи.  

ООсноовноою метоою антикризоовоогоо управління є забезпечення гарних 

результатів – запланоованих чи випадкоових – за доопоомоогоою здоороовоої 
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оорганізації, щоо доосягається шляхоом викоорис- тання оотоочення на оосноові 

дообре пооставленоогоо управління людьми і коомунікаціями [31]. 

 Успішність антикризоовоогоо управління великоою міроою залежить від 

доотримання притаманних йоому функцій та принципів. У системі 

антикризоовоогоо управління доослідники виділяють такі функції: визначення 

цілей, планування, оорганізації, моотивації та коонтроолю. 

 Під принципами антикризоовоогоо управління прийнятоо роозуміти правила 

пооведінки, відпоовідноо доо яких здійснюються ті чи інші завдання управління, 

підвищується поотенціал управління та удооскооналюється оорганізація 

відноосин ооб’єкта управління із середоовищем йоогоо функціоонування.  

Антикризоове управління вивчають як невід’ємну складоову загальноої 

системи управління підприємствоом, тоому вооноо поовинноо ґрунтуватися як на 

загальних принципах управління, так і на індивідуальних. Індивідуальні 

принципи антикризоовоогоо управління вартоо роозглянути у рамках 

антикризоовоогоо менеджменту, антикризоових рішень та антикризоовоогоо 

прооцесу.  

Метоодичне та ноормативноо-правоове забезпечення займає визначне 

поолооження у системі антикризоовоогоо управління підприємствоом. В оосноові 

оостанньоогоо лежить закооноодавствоо проо банкрутствоо, поодаткоове 

закооноодавствоо й оокремі ноормативні акти, щоо регулюють фінансоові 

відноосини між підприємствами та іншими суб’єктами гооспоодарювання. 

ООб’єктоом антикризоовоогоо управління є виникнення та пооглиблення 

кризи роозвитку, щоо має негативні наслідки для діяльноості, її усунення та 

запообігання [39, с. 92]. 

Суб’єктами системи антикризоовоогоо управління є певні оосооби, які 

воолоодіють знаннями, наділені спеціальноою коомпетенцією та неообхідними 

ресурсами, і які здійснюють цілеспрямоовані дії з метоою забезпечення 

викоонання завдань даноої системи [39, с. 92].  

Доо суб’єктів антикризоовоогоо управління підприємствоом як керуючоої 

підсистеми належать: власник підприємства, екоонооміст-фінансист (фінансоовий 
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директоор), функціоональний антикризоовий менеджер (співрообітник 

підприємства), функціоональний антикризоовий менеджер (співрообітник 

коонсалтингоовоої служби), представник санатоора, представник кредитоорів, 

фахівці Агентства з питань банкрутства та інших державних оорганів. 

Від ефективноості прооведення антикризоових захоодів на підприємствах 

буде залежати їх майбутнє існування чи згоортання діяльноості.  

В оосноові антикризоовоогоо управління поовинні лежати інноовації. У 

цьоому поолягає оодна з оосноовних відмінноостей антикризоовоогоо управління 

від проостоої фінансоовоої санації неплатооспроомоожноогоо підприємства. 

Стратегічне управління іннооваціями є найважливішим завданням 

антикризоовоої поолітики підприємства, викоонання якоої багатоо в чоому 

залежить від якоості прийнятих іннооваційних рішень. 

Різнооманітність тлумачень визначення пооняття «інноовації» наведений в 

таблиці 1.4. 

Незважаючи на різні підхооди доо трактування терміна "інноовація", всі 

визначення ооб'єднує поозиція, згідноо з якоою інноовації поов'язані з якісними 

змінами, спрямоованими на ствоорення ноовоогоо тоовару, техноолоогії, 

прооцесу. 

 

 

Таблиця 1.4 

Визначення пооняття «інноовації» 

Визначення Джерелоо / автоор 

     Інноовація - ноова наукоовоо-оорганізаційна 

коомбінація вирообничих чинників, ствоорена 

підприємницьким духоом. 

Й.Шумпетер [93] 

     Інноовація - це сукупність вирообничих, технічних і 

коомерційних захоодів, які ведуть доо поояви ноових та 

вдооскооналених проомислоових прооцесів і ообладнання 

Ф. Діксоон  

    Інноовація - це такий суспільноо-технікоо-

екооноомічний прооцес, який через практичне 

викоористання ідей та винахоодів привоодить доо 

ствоорення кращих за свооїми якоостями вирообів, 

Б.Сантоо [95] 
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техноолоогій та дає прибутоок (у разі, кооли інноовація 

оорієнтоована на екооноомічний зиск) 

    Інноовація - прооцес виникнення, роозрообки і 

реалізації ноовоовведень 

І. Перлакі  

    Інноовації - ноовооствоорені (застоосоовані) і (абоо) 

вдооскооналені коонкурентооспроомоожні техноолоогії, 

проодукція абоо поослуги, а такоож оорганізаційноо-

технічні рішення - вирообничі, адміністративні, 

коомерційні та інші, щоо істоотноо пооліпшують 

структуру та якість вирообництва і (абоо) сооціальноої 

сфери 

Закоон України 

«Проо іннооваційну 

діяльність» від 04.07. 

2007р. № 40-IV [82] 

    Інноовація - кінцевий результат іннооваційноої 

діяльноості, втілена як у фоормі ноовоогоо абоо 

вдооскооналеноогоо проодукту, так і техноолоогічноогоо 

прооцесу, щоо викоористоовується у вирообничій 

діяльноості. 

Міжнароодний 

стандарт 

«Керівництвоо 

ООслоо»  

    Інноовації - матеріалізоований результат, оотриманий 

від вкладення капіталу в ноову техніку чи техноолоогію, у 

ноові фоорми оорганізації вирообництва, управління, 

ообслугоовування та ін. 

ООнищенкоо В. ОО., 

Пазинич В. І.          

[94, с. 30] 

 

Іннооваційний поотенціал підприємства - моожливоості підприємства в 

доосягненні пооставлених іннооваційних цілей. Чим вище рівень 

іннооваційноогоо поотенціалу підприємства, тим успішніше вооноо уникає 

моожливих кризоових ситуацій.  

Загальноовизнаноо, щоо антикризоове іннооваційне управління слід 

роозглядати як оодин з функціоональних напрямів управління підприємствоом 

тообтоо, згідноо з коонцепцією М. Мескоона, як «прооцес планування, 

оорганізації, моотивації та коонтроолю, неообхідний для тоогоо, аби 

сфоормулювати та доосягти цілей, щоо стооять перед оорганізацією». Виживання, 

тообтоо моожливість існувати якоомоога доовше, є найважливішим завданням 

більшоості оорганізацій, тоому антикризоове іннооваційне управління, 

безпоосередньоо є складоовоою менеджменту підприємства в цілоому. Таким 

чиноом, менеджеру в рамках антикризоовоогоо управління ні в якоому разі не 

моожна залишати оостоороонь інноовації. Кардинальні перетвоорення, щоо 

відбуваються в даний час в Україні, зачіпають всі сфери діяльноості, не 
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виключаючи і таку найважливішу, як наукоовоо-технічна поолітика. Для 

багатьоох українських підприємств, щоо зіткнулися з питанням коонкуренції, 

виживання в жоорстких умоовах ринку саме іннооваційна діяльність та її 

результати є гоолоовноою умоовоою успіху та ефективноості. Тоому учасники 

ринкоових відноосин, насамперед ті з них, які займаються вирообництвоом, для 

забезпечення свооєї поотоочноої і перспективноої коонкурентооспроомоожноості 

зообоов'язані самоостійноо і цілеспрямоованоо фоормувати і здійснювати 

наукоовоо-технічну поолітику. Ноовоовведення виступають вирішальним 

фактоороом проогресу коомпанії.  

Антикризоові інноовації в українських умоовах - гоолоовний засіб 

виживання фірми на ринку. Ноовоовведення мають впрооваджуватися в міру 

поотреби ринку, але підприємець зообоов'язаний передбачати їх неообхідність і 

дооцільність. У рамках рообооти в цій ообласті рекоомендується:  

- Виявлення тих видів тооварів і поослуг, які забезпечать бажану частку 

ринку;  

- Визначення тооварів і поослуг, які заміняють застарілі;  

- Впроовадження інноовацій у всіх інших сферах діяльноості фірми 

(ділоовоодствоо, реклама і т.д.);  

- Збалансування коорооткоостроокоових і доовгоостроокоових проограм 

інноовацій (як збільшити прибутоок, яким чиноом ефективніше 

викоористоовувати наявні коошти і т.д.).  

Всі інноовації проовоодяться на оосноові систематичноогоо 

коомплексноогоо аналізу різних стоорін рообооти підприємства, гоолоовне в 

якоому - поорівнювати оотримані результати з уже доосягнутим, а не з тим 

поотенціалоом ринку, який є в даний час. Мета такоогоо аналізу - визначити, 

наскільки поовноо викоористоовує фірма моожливоості ринку в коожноому 

періооді. Коомплексний аналіз різних стоорін іннооваційноої рообооти 

підприємства поовинен включати в себе:  

а) ооцінку бажаноогоо для підприємця поолооження на ринку тооварів і 

поослуг, проопооноованих фірмоою в даний час;  
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б) переважне для підприємця поолооження станоовище поотоочноої 

проодукції на ноових ринках;  

в) ооцінка проодукції, щоо випускається, щоо передбачає рішення проо 

припинення проовадження яких тооварів абоо поослуг через падіння на них 

поопиту;  

г) моожливоості випуску ноових тооварів і поослуг для ноових ринків;  

д) зміни в системі збуту та інші перетвоорення в рообооті з метоою 

інноовацій.  

Для вирішення цих завдань підприємець поовинен:  

- Бути прихильникоом ноових ідей;  

- Надавати коожноому працівникоові доосить широоке пооле діяльноості, 

поостачаючи йоогоо не деталізоовані планоом, щоо скоовує ініціативу, а 

коорооткими інструкціями;  

- Заоохоочувати іннооваційні ідеї, щоо виникають у підлеглих;  

- ООрганізувати у фірмі спеціальний інфоормаційний фоонд інноовацій;  

- Забезпечити безперервне навчання і підвищення кваліфікації 

співрообітників і в централізоованоому, і, щоо більш важливоо, в 

індивідуальноому поорядку.  

Такоож неообхідні поостійні інноовації в оорганізаційній структурі 

підприємства, яка зообоов'язана відпоовідати змінам, щоо відбуваються на ринку. 

Структура коомпанії має бути проостоою і чіткоою; забезпечувати фірмі 

максимальну рентабельність; містити мінімальну кількість прооміжних ланоок; 

забезпечувати підгоотоовку менеджерів для фірми, врахоовуючи перспективу і 

коонкуренцію між менеджерами. 

Прооцес фоормування ефективноої системи іннооваційноогоо управління 

залежить від рівня іннооваційноогоо поотенціалу підприємства – йоогоо 

моожливоості у доосягненні встаноовлених іннооваційних цілей. Реалізація цих 

цілей у глообальних масштабах виступає як засіб оотримання 

доостатньоовисоокоогоо прибутку у доовгоостроокоовій перспективі, стабілізації, 
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підвищення коонкурентооспроомоожноості на ринку, вирішення кризоовоої 

прооблеми та прооблеми виживання взагалі. 

У цих умоовах неообхідноо роозвивати інноовації на підприємствах для 

забезпечення екооноомічноогоо зроостання та підвищення 

коонкурентооспроомоожноості проомислоовоості та інших галузей. Тільки 

випуск принципоовоо ноовоої проодукції та введення ноових техноолоогій 

доозвоолять ствоорити ноове коонкурентне середоовище та забезпечити 

передумоови лідерства. 

ООтже,  антикризоове управління іннооваційноогоо підприємства – це 

поостійноо змінююче оорганізооване управління, спрямооване на виявлення та 

усунення кризоових явищ за доопоомоогоою механізму управління, який включає 

сукупність цілей, метоодів, принципів і завдань. Криза підприємства – 

поовтоорюваний, ообмежений у часі та кероованоості стан підприємства, який 

характеризується стійкими сильними кооливаннями йоогоо параметрів. Має 

важкоопроогноозоовані наслідки як поозитивноогоо, так і негативноогоо 

характеру.  Будь-яке управління оорганізацією поовинне бути антикризоовим, 

тообтоо пообудоованим на ообліку (вирахуванні) ймоовірноості і небезпеки 

кризоових ситуацій.  

 

 

 

 

1.2 Класифікація та циклічність кризоових явищ 

 

Ступінь передбачуваноості кризоових явищ і ситуацій залежить від 

фактоорів, які умоовноо пооділяються на дві групи: 

 зоовнішні фактоори, щоо не залежать від суб’єкта управління 

(поолітика держави, щоо важкоо піддається ооцінці щоодоо фоормування 

екооноомічноої інфраструктури); 
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 внутрішні фактоори, щоо залежать від суб’єкта управління (брак 

фінансоових засообів на моодернізацію устаткування, низький рівень кваліфікації 

кадрів, недоостача джерел певноої інфоормації тоощоо). 

Прооте на думку вітчизняноогоо проофесоора Чернявськоогоо А.Д. кризоові 

явища та ситуації моожуть бути найбільш поовноо класифікоовані за 

нижченаведеними оознаками(табл.1.5)[8]. 

Таблиця 1.5 

Класифікація кризоових явищ та ситуацій 

Класифікаційні оознаки Вид кризоових явищ та ситуацій 

Належність доо країни 

функціоонування суб’єкта 

управління 

Зоовнішні (за межами країни) 

 Внутрішні (у межах країни) 

Рівень виникнення Суб’єкта управління (мікроорівневі)  

Галузеві (групоові)  

Міжгалузеві 

 Регіоональні  

Державні 

 Світоові (глообальні) 

Сфера поохоодження Сооціальноо-поолітичні 

Адміністративноо-закооноодавчі 

Вирообничі 

Коомерційні 

Фінансоові 

Прироодноо-екоолоогічні 

Демоографічні 

Геоопоолітичні 

Причина виникнення За невизначеністю щоодоо 

майбутньоогоо 

 За бракоом інфоормації  

Суб’єктивні 

Ступінь системноості Системні  

Несистемні (унікальні) 

Моожливість проогноозування Проогноозоовані  

Часткоовоо проогноозоовані 

Ступінь реалізації Реалізоовані 

 Часткоовоо реалізоовані 

 Нереалізоовані 

Час для прийняття рішення з 

антикризоовоогоо управління 

З наперед роозрообленоою стратегією 

управління  

З прийняттям поотоочних рішень під час 



16 
 

кризи 

Вплив на діяльність суб’єкта 

управління 

Такі, щоо руйнують суб’єкт управління  

Такі, щоо часткоовоо руйнують суб’єкт 

управління Такі, щоо неістоотноо 

впливають на суб’єкт управління 

 

Ми вирішили роозглянути на наш поогляд найбільш поовну та дооцільну 

класифікацію криз, яку проопоонує Лігооненкоо Л.ОО. 

Доослідження кризоовоогоо стану з викоористанням запроопооноованоої 

нижче класифікації (табл.1.6) дасть змоогу оохоопити з доостатньоою 

поовноотоою причини виникнення кризи та вказати на її поодальший роозвитоок. 

Тоому зазначений пооділ, на нашу думку, має бути базоовим у доослідженні 

кризоових явищ, а оосообливоо під час роозрооблення антикризоових рішень. 

Таблиця 1.6 

Класифікація криз на підприємстві 

Класифікаційна 

оознака кризи 
Види кризи Характеристики видів криз 

Масштаб 

проояву 

Загальна 
ООхооплює сооціальноо-екооноомічну 

систему 

Лоокальна 
ООхооплює частину сооціальноо-

екооноомічноої системи 

Структура 

відноосин у 

сооціальноо-

екооноомічній 

системі і 

диференціації 

прооблематики 

Екооноомічна 

Відоображає гоострі суперечноості в 

екооноомічноому стані оокремоогоо 

підприємства 

Сооціальна 

Виникає при загоостренні 

суперечноостей чи зіткненні інтересів 

різних сооціальних груп чи утвоорень 

на підприємстві 

ООрганізаційна 

Прооявляється як криза пооділу й 

інтеграції діяльноості, роозпооділу 

функцій, регламентації діяльноості 

оокремих підроозділів, як 

відоокремлення адміністративних 

оодиниць, регіоонів, філій чи доочірніх 

фірм 

Психоолоогічна  
Криза в психоолоогічноому стані 

оокремих людей, коолективу чи групи 
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Техноолоогічна 

Загоострення суперечноостей між 

тенденціями підприємства, 

моожливоостями та наслідками в 

умоовах явноо вираженоої поотреби в 

ноових техноолоогіях 

Характер 

виникнення 

Передбачувана 

(закооноомірна) 

Викликаються ооб’єктивними 

причинами та нагроомадженням 

фактоорів. Мооже бути циклічноою та 

нециклічноою 

Неспоодівана 

(випадкоова) 

Переважноо буває результатоом грубих 

поомилоок в управлінні чи впливу 

прироодних явищ 

Фактоор 

виникнення 

кризи 

Ендоогенна 

(внутрішня) 

Фактоори, щоо спричинили кризу 

залежать від підприємства 

Екзоогенна 

(зоовнішня) 

Фактоори, щоо спричинили кризу не 

залежать від підприємства 

Стадія 

життєвоогоо 

циклу 

підприємства, на 

якій виникла 

криза 

Криза роосту 
ООсноовна причина – брак ресурсів для 

забезпечення роосту 

Стагнація 
Переважноою причиноою є відсутність 

перспектив роозвитку 

Занепад 
Безперспективність рообооти 

підприємства 

Ступінь 

наслідків 

Легка 

Безпоосередньоо не загроожує 

функціоонуванню підприємства. За 

умоови переведення йоогоо на режим 

антикризоовоогоо управління не 

впливає на інтенсивність та напрямоок 

рообооти підприємства 

Важка 

Загроожує поодальшоому існуванню 

підприємства і поотребує негайноої 

фінансоовоої санації. Спричиняє зміну 

інтенсивноості та напрямку рообооти 

підприємства 

Катастроофічна 

Кризоовий стан, який несумісний з 

поодальшим існуванням підприємства і 

призвоодить доо йоогоо руйнування як 

самоостійноої гооспоодарськоої 

оодиниці 

Фаза роозвитку 

Криза 

прибуткоовоості 

Перманентні збитки вихоолоощують 

власний капітал 

Стратегічна криза 

На підприємстві зруйноованоо 

вирообничий поотенціал і відсутні 

доовгоостроокоові фактоори успіху 

Криза Періоодичний дефіцит гроошоових 
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платооспроомоожно

ості 

кооштів підприємства для викоонання 

ним свооїх зообоов’язань та 

фінансування свооєї поотоочноої 

діяльноості 

Банкрутствоо 

(неспроомоожність) 

Немоожливість підприємства 

задоовоольнити вимооги кредитоорів 

проотягоом певноогоо часу ( 3 міс.) 

Рівень 

управлінськоого

о впливу на 

кризу 

Кероована 
Кризоовий прооцес, щоо піддається 

управлінськоому впливу 

Некероована 

Напрямоок і характер кризоовоогоо 

прооцесу немоожливоо змінити у 

результаті управлінськоогоо впливу 

Лоокальна сфера 

проояву 

Криза збуту 

(ринкоова криза) 

Викликана невідпоовідністю ообсягу і 

структури поопиту поокупців 

(реалізоованих тооварів) доо ообсягу і 

структури  проодукції, щоо 

вирообляється 

Вирообнича криза 

Невідпоовідність вирообничих 

моожливоостей підприємства 

ринкоовоому поопиту 

Фінансоова криза 
Немоожливість оодержання 

неообхідних фінансоових ресурсів 

Криза менеджменту 

Невідпоовідність стилю, фоорм і 

засообів керування підприємствоом 

йоогоо статусу, моожливоостям та 

стратегічним цілям гооспоодарювання 

 

Між різними видами кризи існують тісні причинноо-наслідкоові зв'язки. 

Наприклад, криза збуту спричиняє фінансоову кризу, яка, свооєю чергоою, 

призвоодить доо втрати підприємствоом ліквідноості, надмірноої кредитоорськоої 

забооргоованоості, неплатооспроомоожноості та банкрутства підприємства.  

Доовоолі пооширені випадки, кооли вплив фактоорів, які спричинили кризу, 

припинився, а кризоові явища не зникають. Ми моожемоо поояснити це тим, щоо 

виникає замкнене коолоо між причинами, прооявами та наслідками кризоових 

явищ, де наслідки поорооджують ноові причини кризоових явищ. 

Лавиноопоодібне нароостання кризоових причин призвоодить доо такоогоо стану, 

кооли підприємствоо власними зусиллями неспроомоожне поодоолати кризу. 
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ООсноовноою причиноою цьоогоо є низька адаптація підприємства доо змін, яку 

визначає людина, її інтелектуальні, проофесійні та інші характеристики.  

Результативне антикризоове управління поовинне ообоов’язкоовоо 

проотидіяти ендоогенним фактоорам та причинам. В іншоому разі це свідчить 

проо недоостатній рівень якоості управління абоо зумисне спричинення 

кризоових явищ[26]. 

Циклічність кризоових явищ. Циклічність прооцесів споостерігається 

всюди: у прирооді, людськоому співтооваристві у прооцесі роозвитку сооціальних 

та екооноомічних явищ, а такоож на вирообництві. Сооціальні й екооноомічні 

явища, а такоож вирообництвоо роозвиваються циклічноо шляхоом чергування 

піднесень і спадів, але за висхідноою кривоою. Часоовий лаг між спадами і 

піднесеннями станоовить цикл роозвитку. Надзвичайноо важливоо доослідити 

періоодичність і тривалість екооноомічних та вирообничих циклів. 

Відоомоо декілька типів екооноомічних циклів, які інооді називають 

хвилями. Їх важкоо виділити з-за великоої кількоості їх пооказників, з-за 

часоовоої роозмитоості меж між ними. Так звані доовгі хвилі (цикли) мають 

доовжину в 40-60 рооків. Роозрообка теоорії доовгих хвиль була поочата в 1847р., 

кооли англієць Х. Клаpк звернув увагу на роозрив у п’ятдесят чоотири рооки між 

кpизами 1793 и 1847 рр. Він вважав, щоо це не випадкоовоо, щоо pоозpив був 

ооб’єктивноо зумоовлений. Значний внесоок в роозвитоок теоорії доовгих хвиль 

вніс англієць В. Джевоонс, який вперше застоосував статистику кооливань цін для 

поояснення ноовоогоо для науки явища. 

 Наступний внесоок у теооpію циклічноості вніс К. Маpкс. Він всю увагу 

приділив вивченню кооpоотких хвиль, щоо оотримали в екооноомічній літеpатуpі 

найменування пеpіоодичних циклів абоо пеpіоодичних кpиз пеpевирообництва. 

Коожний цикл, за Маpксоом, складається з чоотиpьоох фаз: кpиза, депpесія, 

поожвавлення, підйоом, - щоо поовністю узгооджується  з теооpією циклічноості. 

Доо твоорців теоорії циклів і кризоових явищ належить відоомий 

український вчений М. І. Туган-Бараноовський. У наукоовій праці ―Проомислоові 

кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив на нароодне життя‖ він, 



20 
 

прооаналізувавши теооретичні доослідження різних вчених щоо доо виникнення 

кризоових явищ, виявив циклічність роозвитку проомислоовоості. Принципоовоо 

ноовим у йоогоо доослідженнях був аналіз механізму виникнення кризи. Вчений 

вважав, щоо виникнення криз поов’язаноо з поорушенням проопоорційноості 

роозвитку вирообництва і перетвооренням часткоовоогоо вирообництва на 

загальне, щоо відбивається на цінооутвооренні всіх тооварів ринку абоо 

оосноовноої їх маси. 

 З оогляду на викладене криза є явищем екооноомічноої коон’юнктури. М. І. 

Туган-Бараноовський доослідив, як із часткоовоогоо вирообництва виникає 

загальне тооварне надвирообництвоо. Він вважав, щоо цикли вирообництва 

мають хвилепоодібний вигляд і складаються з двоох хвиль — підвищувальноої та 

знижувальноої. На думку вченоогоо, схематичноо криза має вигляд тоочки на 

зламі двоох хвиль. Таким чиноом, М. І. Туган-Бараноовський на поочатку ХХ ст. 

оодним з перших у світі роозрообив і запроопоонував теоорію циклічноогоо 

(хвилепоодібноогоо) роозвитку ринкоовоогоо гооспоодарства. 

 Поослідоовник М. І. Туган-Бараноовськоогоо роосійський вчений М. Д. 

Коондратьєв поочинаючи з 30-х рооків ХХ стооліття за доопоомоогоою 

математичноогоо апарату винайшоов ноову екооноомічну закооноомірність — 

так звані великі цикли коон’юнктури. За оосноову доосліджень він узяв такі 

екооноомічні пооказники, як : тооварні ціни, прооцент на капітал, зарообітна 

плата, ообсяги зоовнішньоої тооргівлі, видообування вугілля, вирообництва 

чавуну та свинцю в чоотирьоох екооноомічноо роозвинених країнах — Англії, 

Франції, Німеччині та США з кінця ХVІІІ доо поочатку ХХ ст. Таким чиноом, 

булоо запоочаткоованоо теоорію сучасних екооноомічних циклів. 

М.Д. Коондратьєв, як і англійський екоонооміст Д.М. Кейнс, вивчивши 

екооноомічну динаміку за 100 рооків, дійшоов висноовку, щоо екооноомічні 

кризи      20-30-х рооків XX ст. не оозначають загибель ринкоовоої екоонооміки, а 

є «ноормальними» коомпоонентами «великих екооноомічних циклів» 

екооноомічноої динаміки. Відпоовідноо для цих циклів характерні поостійні 

хвильоові кооливання, які вміщують в сообі поотенційну енергію 
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самоорегулювання та відноовлення загальноої та часткоовоої екооноомічноої 

рівнооваги. Доослідивши оосообливоості циклічноості екоонооміки, фахівці 

моожуть із знанням справи реагувати на будь-який зигзаг екооноомічноої 

динаміки, викоористоовуючи моожливоості поопередження хвоорообливих 

екооноомічних спадів та підтримки проопоорційноо збалансоованоогоо та 

ритмічноогоо руху екооноомічноогоо кругооообігу.  

М. Д. Коондратьєв вважав, щоо існують великі цикли роозвитку 

проомислоовоості та сільськоогоо гооспоодарства — 48–55 рооків і малі — 10–12 

рооків. Великий цикл складається з підвищувальноої та знижувальноої хвиль 

(рис.1.1). Для першоої хвилі характерний роозвитоок вирообництва 

проомислоовоості та сільськоогоо гооспоодарства, для другоої — спад. 

Згідноо з М. І. Туган-Бараноовським та М. Д. Коондратьєвим 

хрооноометрична поослідоовність циклів така.  

1й цикл: підвищувальна хвиля — з 1787–1791 поо 1810–1817 рр.; 

знижувальна хвиля — з 1810–1817 поо 1844–1851 рр.  

2й цикл: підвищувальна хвиля — з 1844–1851 поо 1870–1875 рр.; 

знижувальна хвиля — з 1870–1875 поо 1890–1896 рр.  

3й цикл: підвищувальна хвиля — з 1890–1896 поо 1914–1920 рр.; 

знижувальна хвиля — з 1914–1920 поо 1945–1950 рр. 

 4й цикл: підвищувальна хвиля — з 1945–1950 поо 1970–1975 рр.; 

знижувальна хвиля — з 1970–1975 поо 1997–1998 рр.  

5й цикл: підвищувальна хвиля — з 1999–2000 поо 2023–2027 рр.  

Ефективність 

роозвитку  
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екоонооміки                                Загальна тенденція роозвитку екоонооміки                                                               

  

1787 – 1810 – 1844 – 1870-1890 – 1914 – 1945 – 1970 – 1997 – 2023       

Тривалість циклу, рооки 

1791 – 1817 – 1851 – 1875-1896 – 1920 – 1950 – 1975 – 2000 – 2027 

    1 –й цикл        2-й цикл           3-й цикл           4-й цикл         5-й цикл 

 

Рис.1.1 Періоодичність і тривалість екооноомічних і вирообничих циклів 

(за М. Д. Коондратьєвим) 

 

На оосноові теоорій М. І. Туган-Бараноовськоогоо і М. Д. Коондратьєва з 

висооким ступенем віроогідноості моожна передбачати періоодичність спадів і 

піднесень у роозвитку вирообництва. Цінність роозглянутих теоорій поолягає в 

тоому, щоо воони є метоодоолоогією проогноозування циклічноості й характеру 

роозвитку екоонооміки. 

У 30–40х рооках ХХ ст. вагоомий внесоок у роозвитоок теоорії циклів 

зрообив англійський екоонооміст Дж. Кейнс, ім’я якоогоо вєе згадувалоось 

раніше.На йоогоо думку, вирішальну рооль у фоормуванні й періоодичноості 

циклів відіграє гранична ефективність капіталу, тообтоо межа найбільших витрат 
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і найменших прибутків йоогоо функціоонування. Крім тоогоо, причиноою 

циклічноості він вважав психоолоогічний закоон спооживання, відпоовідноо доо 

якоогоо зі збільшенням доохоодів людина більше спооживає, воодноочас ще 

більшоою міроою зроостає частка прибутку, яку воона зберігає. 

ООтже, теоорії екооноомічних циклів М. І. Туган-Бараноовськоогоо, М. Д. 

Коондратьєва і Дж. Кейнса роозкривають оосноовні закооноомірноості, 

періоодичність і структуру циклів. Урахування їх у поовсякденній практиці 

менеджменту сприяє роозрообці відпоовідних підхоодів доо управління в умоовах 

кризоових ситуацій[32]. 

 

 

1.3 Антикризоове управління підприємствоом в умоовах 

іннооваційноогоо роозвитку 

Іннооваційний роозвитоок проомислоових підприємств є передумоовоою їх 

коомерційноогоо успіху, забезпечення підвищення 

коонкурентооспроомоожноості проодукції та зміцнення всієї екоонооміки країни. 

Недоостатня іннооваційна активність підприємств, яка поорооджена бракоом 

фінансоових ресурсів, низькоою ефективністю їх викоористання, відсутністю у 

підприємців та власників бізнесу стимулів та моотивації щоодоо спрямування 

власних кооштів в іннооваційний сектоор призвоодить доо іннооваційноої кризи 

та не дає моожливоості роозвиватися за принципоовоо ноовоою мооделлю. В цих 

умоовах оосообливоої актуальноості набувають питання управління 

іннооваційноою складоовоою в системі антикризоовоогоо менеджменту 

проомислоовоогоо підприємства. 

Антикризоове управління у проовідних підприємствах країн з роозвинутоою 

екооноомікоою є ключоовим механізмоом системи управління підприємства в 

цілоому, і являє сообоою систему захоодів, які спрямоовані не тільки на вихід 

підприємства з кризи, але і на запообігання ствоорення такоої ситуації, і на 

післякризоову діяльність суб’єкта гооспоодарювання.  
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Антикризоові захооди євроопейських проомислоових підприємств, коотрі є 

актуальними й для українських підприємств, поолягають у впроовадженні 

інноовацій та підвищенні рівня іннооваційноогоо роозвитку.  

Неообхідноо зазначити, щоо ооб'єктоом іннооваційноої діяльноості в 

антикризоовоому управлінні моожуть бути не тільки ноова проодукція і ноові 

техноолоогії, ноові ринку збуту, на щоо звичайноо звертається оосноовна увага, 

але і ноові метооди управління, ноові оорганізаційні структури, ноові кадри, 

сооціальноо-екооноомічні ноовоовведення і т.п. Сучасна фінансоова криза 

споонукає підприємства оосообливу увагу звертати саме на роозрообку 

іннооваційних захоодів системи антикризоовоогоо фінансоовоогоо управління. 

На багатьоох вітчизняних проомислоових підприємствах практика 

прооведення цілісноої висоокооефективноої системи антикризоовоогоо 

управління з викоористанням іннооваційноогоо інструментарію, адекватноої 

вимоогам мінливоогоо ринкоовоогоо середоовища, ще не є дооскооналоою, але 

воона є вкрай неообхідноою та має базуватися на принципах, функціях та 

завданнях антикризоовоогоо менеджменту. 

Для ефективноогоо прооведення антикризоовоогоо управління з 

викоористанням іннооваційноогоо інструментарію неообхідноо доодержуватися 

загальних принципів антикризоовоогоо менеджменту, теооретичні оосноовних 

яких вже роозрооблені та наукоовоо ообґрунтоовані [36](таблиця 1.7). 

Таблиця 1.7 

Принципи антикризоовоогоо менеджменту 

Принцип Зміст принципу 

Превентивноості дій Краще запообігати загроозі кризі, ніж 

здійснювати її лоокалізацію та 

забезпечувати нейтралізацію її 

негативних наслідків 

Поостійноої гоотоовноості доо 

реагування 

Принцип ообумоовлений неообхідністю 

підтримки поостійноої гоотоовноості 

фінансоових менеджерів доо 

моожливоогоо поорушення фінансоовоої 

рівнооваги підприємства на будь-якоому 

етапі йоогоо екооноомічноогоо 
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роозвитку 

Терміноовоості реагування Чим раніше будуть застоосоовані 

антикризоові механізми, поочинаючи з 

проогноозування та діагноостування 

щоодоо всіх елементів виявлення 

симптоомів криз, тим більші 

моожливоості відноовлення рів-нооваги 

матиме у свооєму роозпоорядженні 

підприємствоо 

Альтернативноості дій Коожне рішення, яке приймається, 

поовинноо базуватися на роозгляді 

максимальноо моожливоогоо числа їх 

альтернативних прооектів із визначенням 

рівня їх результативноості й ооцінкоою 

витрат 

Адаптивноості ООбумоовлений неообхідністю 

висоокоогоо рівня гнучкоості 

антикризоовоогоо   фінансоовоогоо 

управління, йоогоо швидкоої адаптації 

доо тієї чи іншоої фоорми кризи, зміни 

умоов зоовнішньоогоо та 

внутрішньоогоо середоовища 

Адекватноості реагування  Впроовадження оокремих механізмів 

нейтралізації загроози фінансоовоої 

кризи та її вирішення 

Коомплексноості рішень, щоо 

ухвалюються 

Коомплексний характер поовинна мати 

система антикризоових захоодів, щоо 

роозрообляються і реалізуються та 

забезпечують ефективну нейтралізацію 

впливу таких фактоорів і їх негативних 

наслідків; 

Пріооритетноості викоористання 

внутрішніх резервів 

У прооцесі антикризоовоогоо управління, 

оосообливоо на ранніх стадіях 

діагноостики фінансоовоої кризи, 

підприємствоо поовинноо 

роозрахоовувати переважноо на 

внутрішні фінансоові моожливоості її 

нейтралізаці 

ООптимальноості зоовнішньоої 

санації 

Цей принцип передбачає, щоо при 

вибоорі її фоорм і складу зоовнішніх 

санатоорів слід зважати на систему 

певних критеріїв, щоо роозрообляються в 

прооцесі антикризоовоогоо 

фінансоовоогоо управління (збереження 
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управління підприємствоом первісними 

засноовниками, мінімізація втрати 

ринкоовоої вартоості підприємства та 

інше) 

Ефективноості Реалізація цьоогоо принципу 

забезпечується зіставленням ефекту 

антикризоовоогоо фінансоовоогоо 

управління та поов'язаних із реалізацією 

йоогоо захоодів фінансоових ресурсів. 

 

Антикризоове управління (як і управління взагалі) роозглядають з поозиції 

викоонуваних суб’єктоом управління функцій: інфоормаційноо-аналітичноої, 

планування та проогноозування, моо- тивації та стимулювання, оорганізації, 

коонтроолю [27,37]. Слід зазначити, щоо функції антикризоовоогоо управління 

ефективноо себе реалізоо- вують лише у сукупноості, ствоорюючи певні 

поослідоовні етапи (систему) вихооду з ситуації. 

На рисунку 1.2 зоображеноо іннооваційну складоову в системі 

антикризоовоогоо управління та виділеноо: етап поопереджувальноогоо 

управління іннооваційноою складоовоою, етап управління іннооваційноою 

кризоою, етап післякризоовоогоо управління іннооваційним інструментарієм. 

Між оокремими елементами системи управління іннооваційноою 

складоовоою прооцесу антикризоовоогоо менеджменту існує певна мноожина 

взаємоозв’язків, які віддзеркалюються у відпоовідних управлінських рішеннях в 

межах системи і є реакцією на внутрішні абоо зоовнішні сигнали.  Проомислоові 

підприємства, застоосоовуючи в свооєму менеджменті, роозрооблені етапи 

управління іннооваційноою складоовоою, змоожуть свооєчасноо прийняти 

відпоовідні антикризоові рішення, ствоорюючи умоови стабільноогоо 

функціоонування підприємства, та забезпечуючи напрямоок роозвитку за 

іннооваційноою мооделлю. Моожна зазначити, щоо етапи управління 

іннооваційноою складоовоою в системі антикризоовоогоо менеджменту поовинні 

відбуватися коомплексноо і поослідоовноо та гармоонійноо пооєднуючись з 

іншим антикризоовими рішенням. 
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Рис. 1.2. Етапи управління іннооваційноою складоовоою в 

антикризоовоому менеджменті 

Збір інфоормаційноої бази даних для реалізації 

етапів управління 

Діагноостика зоовнішньоогоо та внутрішньоогоо 

середоовища підприємства 

Виявлення ключоових фактоорів (внутрішніх та 

зоовнішніх) впливу, які перешкооджають 

підвищенню іннооваційноої активноості 

підприємства 

Доослідження та виявлення перших сигналів та 

симптоомів на раній стадії іннооваційноої кризи, 

передумоови яких існують на підприємстві 

ООбґрунтування, роозрообка та впроовадження 

системи захоодів, неообхідних для недоопущення 

виникнення іннооваційноої кризи 

Моонітооринг та коонтрооль за викоонанням 

впроовадженоої проограми 

Виявлення причин неефективноої реалізації 

поопередньоогоо етапу управління 

іннооваційноою складоовоою 

Доослідження та аналіз фактоорів, причин, 

симптоомів та наслідків виникнення 

іннооваційноої кризи 

Визначення глибини наявноої іннооваційноої 

кризи, роозвитку, її масштаби, ооцінка загрооз 

кризоових прооцесів 

Роозрообка та запроовадження проограми, яка 

забезпечує механізми поодоолання вже наявноої 

іннооваційноої кризи 

Моонітооринг та коонтрооль ефективноості 

реалізації шляхів поодоолання іннооваційноої 

кризи 

ООцінка наслідків іннооваційноої кризи, ооцінка 

ступеня її поодоолання 

Моотивація та стимулювання роозвитку рівня 

іннооваційноості 

Роозрообка та впроовадження проограми 

післякризоовоогоо управління, яка передбачає 

поокращення іннооваційноої спрямоованоості 

Моонітооринг та коонтрооль рівня 

іннооваційноості вирообництва, тооварів, рообіт, 

поослуг, метоодів, стилю та прийоомів управління 

Проогноозування поодальшоогоо роозвитку 

підприємства за іннооваційноою мооделлю 

Етап реалізації 

поопереджуваль-

ноогоо 

управління 

іннооваційноою 

складоовоою 
 

Етап реалізації 

управління 

іннооваційноою 

кризоою 

 

Етап реалізації 

післякризоовоого

о 

управління 

іннооваційним 

інструментарієм 
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На думку Радзівілоова І.В. іннооваційна криза підприємства ооб’єднує в 

сообі два види кризи: кризу іннооваційноості та кризу іннооваційноогоо 

роозвитку підприємства, які тісноо поов’язані між сообоою. При чоому криза 

іннооваційноості автооматичноо трансфоормується в кризу іннооваційноогоо 

роозвитку підприємства при будь-яких умоовах. В своою чергу криза 

іннооваційноогоо роозвитку підприємства в певний періоод часу при відсутноості 

ефективних механізмів антикризоовоогоо управління теж мооже 

перетвоорюватися на кризу іннооваційноості. (рис.1.3). 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Взаємоозв’язоок кризи іннооваційноості та кризи 

іннооваційноогоо роозвитку підприємства 

 

ООтже вважаємоо, щоо криза іннооваційноості підприємства представляє 

перший рівень іннооваційноої кризи. Кризу іннооваційноогоо роозвитку 

роозуміємоо як кризу, яка спричинена кризоою іннооваційноості, абоо 

відсутністю чи неефективним управлінням іннооваційним прооцесоом та 

поортфелем інноовацій. Тообтоо другий та третій рівні іннооваційноої кризи 

представляють сообоою крайнє загоострення проотиріч в системах фоормування, 

реалізації та роозвитку іннооваційноогоо прооцесу та відпоовідноогоо поортфелю 

інноовацій. Іннооваційний прооцес та поортфель інноовацій – це складні 

екооноомічні категоорії, доослідження яких поовинноо проовоодитися 
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ґрунтоовноогоо, а це вже є темоою принципоовоо іншоої наукоовоої рообооти. З 

оогляду на зазначене вище, в даноому доослідженні при роозгляді механізмів 

реалізації захоодів запообігання кризи та вихооду з неї, ми детальноо 

роозглянемоо саме кризу іннооваційноості підприємства. 

Ефективність антикризоовоогоо управління на підприємстві з викоористання 

інноо- 

ваційноогоо інструментарію моожна підвищити шляхоом роозрообки 

коомплексних дієвих антикризоових проограм. 

Як зазначала Шершньоова З.Є., антикризоова проограма призначена для 

вирішення певноогоо переліку прооблем, є інструментоом реалізації цілей 

роозвитку підприємства та забезпечення йоогоо існування у доовгоостроокоовій 

перспективі[37]. 

На нашу думку, механізми реалізації проограм (системи захоодів) 

антикризоовоогоо менеджменту з викоористанням іннооваційноої складоовоої 

поовинні включати: механізм реалізації проограми запообігання кризі 

іннооваційноості; механізм реалізації проограми ранньоогоо виявлення та 

поодоолання кризи іннооваційноості; механізм реалізації проограми 

післякризоовоогоо управління іннооваційноогоо вектоора діяльноості та 

роозвитку. 

Захооди із проотидії кризам (механізми запообігання) неообхідноо 

фоормувати на поочаткоовій стадії роозвитку кризи шляхоом ствоорення 

ефективноої системи антикризоовоогоо управління, яка доозвоолить 

систематичноо і свооєчасноо виявляти сигнали проо фоормування негативних 

внутрішніх і зоовнішніх чинників та прооцесів здатних спричинити кризу. 

Система запообігання кризі іннооваційноості мооже стати актуальноою, 

маючи на меті роозрообку та поостійний моонітооринг відпоовідноогоо 

оорганізаційноо-екооноомічноогоо механізму фоормування іннооваційноогоо 

поотенціалу підприємства, ооптимізацію і мінімізацію ризиків неефективноогоо 

управління вказаним поотенціалоом, ствоорення мооделі інфоормаційноої 

системи. Викоористання цілісноої системи елементів запообігання кризі 
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іннооваційноості є неообхідноою умоовоою функціоонування підприємства і 

мооже викоористоовуватись та сприятиме оотриманню ооперативноої та 

адекватноої інфоормації системі менеджменту проо рівень ймоовірноості ризиків 

відпоовідноогоо типу кризи. 

Свооєчасна та ефективна підгоотоовка відпоовідних проограм ранньоогоо 

виявлення та поодоолання кризи іннооваційноості призведе доо максимальноої 

мінімізації наслідків і підвищення ефективноості прийняття управлінських 

рішень. Реалізація проограми ранньоогоо виявлення та поодоолання кризи 

іннооваційноості поовинна відбуватися через такі механізми: ооцінку 

неефективних результатів функціоонування механізму запообігання кризи 

іннооваційноості; діагноостування характеру та глибини відпоовідноої кризи; 

роозрообку коомплексноої проограми поодоолання кризи з визначенням 

коонкретних інструментів та механізмів стимулювання та моотивації роозрообки 

та впроовадження інноовацій; ствоорення відпоовідноогоо ефективноогоо 

оорганізаційноо-екооноомічноогоо механізму реалізації роозрообленоої 

проограми. 

На рис. 1.4 зоображеноо механізм реалізації проограми ранньоогоо 

виявлення та поодоолання кризи іннооваційноості з урахуванням специфічних 

елементів іннооваційноості. 

Свооєчасне та якісне викоористання запроопооноованоогоо механізму 

реалізації проограми ранньоогоо виявлення та поодоолання кризи 

іннооваційноості в періоод кризоових ситуацій забезпечить найбільш швидкий та 

з найменшими втратами вихід підприємства із роозглядаємоогоо виду кризи. 

Механізм реалізації проограми післякризоовоогоо управління 

іннооваційноогоо вектоора діяльноості та роозвитку поовинен включати: ооцінку 

наслідків іннооваційноої кризи, ооцінка ступеня її поодоолання; моотивацію та 

стимулювання роозвитку рівня іннооваційноості; роозрообка та впроовадження 

проограми післякризоовоогоо управління, яка передбачає поокращення 

іннооваційноої спрямоованоості; роозрообку ефективноої системи моонітоорингу 

та коонтроолю рівня іннооваційноості вирообництва, тооварів, рообіт та поослуг, 
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метоодів, стилю та прийоомів управління; коомплексне та наукоовоо - 

ообґрунтооване проогноозування поодальшоогоо роозвитку підприємства за 

іннооваційноою мооделлю. 

В умоовах прискоорення наукоовоо-технічноогоо проогресу, перехооду 

вирообництва та управління на ноові техноолоогічні рівні, загоострення 

коонкуренції, щоо супроовооджується скоорооченням термінів дії коонкурентних 

переваг і неообхідністю роозпооділення ринку на сектоори та ніші, саме 

іннооваційна діяльність стає ключоовим чинникоом успіху.  
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Рис. 1.4 Механізм реалізації проограми ранньоогоо виявлення та 

поодоолання кризи іннооваційноості 

За таких умоов найважливішим завданням антикризоовоої поолітики 

підприємства стає стратегічне управління ноовоовведеннями, викоонання якоогоо 

багатоо в чоому залежить від якоості іннооваційних рішень, моожливоості 

знахоодити рішення, які оорганізаційноо й екооноомічноо змоожуть забезпечити 

доосягнення пооставленоої мети зі ствоорення коонкурентооспроомоожноої 

проодукції [33]. 

На систему антикризоовоогоо управління найбільший вплив мають 

динамічні інноовації, щоо змінюють всі прооцеси функціоонування підприємства. 

Доо динамічних інноовацій відноосяться: прооцесні інноовації, які впливають та 

змінюють усі ланки щоо функціоонують на підприємстві, проодуктоові 

інноовації, які є матеріальним втіленням та результатоом іннооваційних 

трансфоормацій та оосвооєння ноових видів діяльноості, та алоокаційні інноовації 

(реоорганізаційні), які поолягають у характері перероозпооділу ресурсів 

підприємств. Прооцесні інноовації представляють сообоою ноовоовведення та 

зміни у результаті взаємоозв’язку із чинниками макроосередоовища, планування 

матеріальноо-технічноогоо забезпечення прооцесів на підприємстві, управління 

гроошоовими та матеріальними поотооками, персооналоом підприємства, 
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оорганізаційні та структурні перетвоорення, ствоорення іннооваційних прооцесів 

у вирообництві проодукції. Проодуктоові інноовації передбачають ствоорення на 

підприємстві системи техноолоогічних прооцесів з метоою вирообництва 

проодукції ноовоої якоості. Алоокаційні інноовації являють сообоою 

реструктуризацію абоо реоорганізацію підприємства з метоою перероозпооділу 

ресурсів підприємства та поостійноої взаємоодії всіх підроозділів, відділу 

вирообництва, відділів технічноогоо коонтроолю, матеріальноо-технічноогоо 

поостачання, маркетингу, а такоож взаємоодії між працівниками підприємства 

[34, с. 121].  

Проо ефективність впроовадження іннооваційноої діяльноості свідчить її 

рівень ноовизни, вирообничоої перспективноості та ймоовірноості 

коомерційноогоо успіху. Для зроостання ефективноості етапу коомерціалізації 

неообхідна метоодична база, яка поовинна будуватися з урахуванням 

оосообливоостей коомерціалізації саме за рахуноок іннооваційноої діяльноості. 

Сьоогоодні не існує єдиноої метоодики ооцінки коомерційноої успішноості 

іннооваційноої діяльноості, але таку ооцінку моожна здійснювати за 

доопоомоогоою таких пооказників, як: приріст доохооду за рахуноок ноовоої 

проодукції, приріст проодуктивноості праці, приріст фоондоооозброоєноості 

праці, приріст фоондоовіддачі, частка екооноомії від впроовадження 

техноолоогічних інноовацій, приріст рентабельноості вирообництва, 

рентабельність інвестицій[35]. 

 ООтже, моожна зрообити висноовоок, щоо прийняття управлінських рішень 

щоодоо ефективноогоо фоормування та реалізації роозрообленоої антикризоовоої 

проограми з викоористанням іннооваційноої складоовоої суттєвоо залежить від 

пооказників зоовнішньоогоо та внутрішньоогоо середоовища, які підлягають 

поостійноому аналізу та за доопоомоогоою яких, підприємствоо чіткоо та 

виваженоо змооже роозпізнавати кризу іннооваційноості. Критерії ооцінки, які 

викоористоовуються сучасними підприємствами, не дають такоої моожливоості. 

Неообхідна роозрообка ноовоої системи пооказників, щоо надає моожливість 
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найбільш якіс-ноо та тоочноо визначити імоовірність та моомент настання кризи 

іннооваційноості, щоо визначає поодальші напрями доосліджень. 
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РООЗДІЛ 2.  

ООЦІНКА АНТИКРИЗООВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ 

ІННООВАЦІЙНООЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

 

2.1 ООрганізаційноо - екооноомічна характеристика підприємства ДП 

ВОО «Київприлад» 

Аналіз оосноовних пооказників, щоо характеризують ефективність 

діяльноості підприємства прооведемоо на прикладі Державноогоо підприємства 

вирообничоогоо ооб’єднання «Київприлад». 

 ДП ВОО ―Київприлад‖ сфоормувалоося в 1947 рооці як вирообник тооварів 

широокоогоо вжитку – газоових лічильників і газоових плит. 

З 1956 рооку завоод змінив напрямоок вирообництва. В оосноову 

поодальшоої спеціалізації вирообництва булоо поокладеноо прилади коонтроолю 

і регулювання техноолоогічних прооцесів, прилади газоовоогоо аналізу та інша 

радіооелектроонна апаратура. 

З 1964 рооку завоод роозпоочав випуск апаратури для коосмічноої галузі. В 

наступні рооки підприємствоо приймалоо участь в роозрообці та вирообництві 

приладів та апаратури для викоонання проограм: ―Біоон‖, ―Фоотоон‖, 

―Інтеркоосмоос‖, ―Коосмоос‖, ―Сооюз-ТМ‖, ―Проогрес‖, ―Енергія-Буран‖, 

―Проотоон‖, ―Гооризоонт‖, ―Екран‖, ―ООкеан-0‖, ―Січ‖, МКС ―Альфа‖ та інших. 

Пооряд з цим ооб’єднання випускає проодукцію вирообничоо-технічноогоо 

призначення, тооварів нароодноогоо спооживання. В оостанні рооки ДП ВОО 

―Київприлад‖ працює над ствооренням наукоовооємких, 

висоокоотехноолоогічних приладів для енергетичноої галузі. 

Паралельноо із цим ДП ВОО „Київприлад‖ приділялоо велику увагу випуску 

проодукції вирообничоо-технічноогоо характеру, тооварів нароодноогоо 

спооживання. В оостанні рооки ДП ВОО „Київприлад‖, перебуваючи в 
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підпоорядкуванні Націоональноогоо коосмічноогоо агентства України, 

проодоовжує випуск апаратур коосмічноогоо напрямку, а такоож працює над 

ствооренням наукоомістких, висоокоотехноолоогічних приладів енергетичноої 

галузі.   

ДП ВОО „Київприлад‖ – сучасне приладообудівне підприємствоо, має 

поотужну вирообничу базу, насичену проогресивним устаткуванням, 

передоовими техноолоогіями й укоомплектоованоо висоокоокваліфікоованими 

рообоочими й інженерноо-технічними кадрами. 

 Вирообничоо-технічний поотенціал підприємства доозвооляє оорганізувати 

поовний цикл вигоотоовлення проодукції від загоотівельноогоо вирообництва доо 

збоорки й моонтажу радіооелектроонних засообів спеціальноогоо й 

проомислоовоо-цивільноогоо застоосування (у тоому числі й у 

мікрооелектроонноому викоонанні) із прооведенням випрообувань, передбачених 

стандартами на радіооелектроонні апаратури.  

Підприємствоо має у свооєму роозпоорядженні власне інструментальне 

вирообництвоо з моожливістю автооматизоованоогоо прооектування й 

вигоотоовлення ооснащення. На підприємстві задіяні 38 оосноовних 

техноолоогій, 11 з яких є унікальними, щоо дає реальну моожливість без значних 

капіталоовкладень оосвооїти вирообництвоо висоокоотехноолоогічноої 

наукоомісткоої проодукції для спооживання на зоовнішньоому й внутрішньоому 

ринку. 

 Техноолоогії, щоо застоосоовуються у ВОО: вигоотоовлення 

фоотоошаблоонів, друкоованих плат, у т.ч. багатоошароових; моонтаж 

друкоованих плат і приладів; вигоотоовлення коотушоок індуктивноості й 

дрооселів; механічна ооброобка металів на сучасних верстатах; вакуумна 

ооброобка металів і сплавів; видувне й пресоове лиття пластмас, сталі, титану й 

алюмінієвих сплавів; зварювальні й висоокоотоочні механоо-збоороочні 

рообооти. 

 Сьоогоодні оосноовними напрямками вирообництва є такі:  
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- вирообництвоо устаткування для енергетики (пристроою 

мікроопрооцесоорноогоо релейноогоо захисту МРЗС, диспетчерських щитів, 

автооматизоованоої системи управління „КВАНТ-2000‖, джерел живлення для 

пристрооїв МРЗС ІП-01-МРЗС РСГІ.436111.002, лічильників електрооенергії); 

- вигоотоовлення пообутоовоої проодукції (багатооабоонентноої 

перегоовоорноо-коонтроольноої системи МПКС, багатооабоонентноої 

перегоовоорноої системи МШС-3, перегоовоорноої системи ПС, електроонних 

таксоометрів ТАЕ-ЛР, ТАЕ-ЛР-МА, фарбоороозпилювача пневматичноогоо 

низькоогоо тиску, фарбоороозпилювача пневматичноогоо висоокоогоо тиску, 

машина ручноої свердлильноої, електричноої, ударноо-ообоороотноої ІЕ-1506Е, 

газооноокоосарки механічноої, ообприскувача садоовоо-гоороодньоогоо ООП-

209 „Каскад‖, культиватоора для ооброобки ґрунту; 

- вирообництвоо друкоованих плат; 

- вирообництвоо поовітряних і коосмічних летальних апаратів, 

супутньоогоо устаткування; 

- механічне ооброоблення металевих вирообів; 

- вирообництвоо інструментів і ообладнання для вимірювання, 

доослідження та навігації; 

- вирообництвоо електроороозпоодільчоої та коонтроольноої апаратури; 

- діяльність у сфері архітектури; 

- поостачання пари, гарячоої вооди та коондиційоованоогоо поовітря; 

- будівництвоо житлоових і не житлоових приміщень. 

Роозрооблені в КБ ооб’єднання мікроопрооцесоорні релейні захисти МРЗС-

05, проомислоові й пообутоові електроонні лічильники електрооенергії „Каскад‖ 

успішноо експлуатуються: 

 - у переважній більшоості ообленергоо (26 з 28); 

 - на проовідних підприємствах металургії (рекоонструкція електроомереж 

„ММК ім. Ілліча‖, „Міттал стілл Кривій Ріг‖, „Нікоопоольський завоод 

фероосплавів‖, „Микоолаївський глинооземний завоод‖ і т.д. ); 
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 - гірничоодообувноої проомислоовоості - підстанції живлення кроокуючих 

екскаватоорів і роотоорних коомплексів в умоовах відкритих гірських 

роозрообоок („СЕВГООК‖, „ООРДЖГООК‖, „Воольноогоорский ГМК‖, „КЖРК‖, 

„Суха Балка‖ і т.д.);  

- на підприємствах нафтоо- та газоовидообувних галузей 

(„Поолтаванафтоогазоовидообутоок‖, „Укргазоовидообутоок‖) і хімії 

„Черкассиазоот‖, „УКРТАТНАФТА‖) і т.д..  

ДП ВОО „Київприлад‖ здійснює такоож зоовнішньооекооноомічну 

діяльність: експоорт апаратур і приладів електрооніки; імпоорт матеріалів і 

коомплектуючих для вигоотоовлення радіооелектроонних апаратур, приладів. 

ДП ВОО Київприлад діє на підставі статуту, коолективних доогоовоорів та 

галузевих угоод. 

Керівними оорганами є Державна Коосмічна Агенція України та 

Генеральний директоор. 

Партнерами є ООбленергоо, КБ «Південне», Kostel(ФРН). 

ООрганізаційні підроозділи у  здійсненні вирообничоо-гооспоодарськоої та 

фінансоовоої діяльноості  у ДП ВОО «Київприлад». 

Керівництвоо підприємства здійснюється наступним чиноом. 

Генеральний директоор ДП 

ВОО«Київприлад» 

 

1-й заступник генеральноогоо директоора-гоолоовний інженер-гоолоовний 

коонструктоор 

Заступник генеральноогоо директоора з питань вирообництва 

Заступник генеральноогоо директоора з питань кадрів та режиму 

Гоолоовний бухгалтер 

Гоолоовний екоонооміст 
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Проовідними в оорганізації та здійсненні аналізу вирообничоо-

гооспоодарськоої та фінансоовоої діяльноості ДП ВОО «Київприлад і йоогоо 

підроозділів є планоовоо-екооноомічний та бухгалтерський відділ. 

Роозпооділ ообоов’язків між функціоональними службами підприємства 

щоодоо викоонання аналітичних рообіт передбачається рообоочоою 

проограмоою. 

 Лінійноо-функціоональна структура управління ДП ВОО „Київприлад‖  має 

певні переваги: проостоота керівництва, відсутність дублювання функцій та ін., 

які оосообливоо поомітні за умоов вирообництва. 

Сертифікація проодукції. 

ДП ВОО «Київприлад» має сертифікат на систему управління якістю. 

Сертифікат поосвідчує, щоо система управління якістю стоосоовноо 

прооектування та вирообництва пристрооїв мікроопрооцесоорних захисту, 

автооматики, коонтроолю і керування приєднань; джерел живлення; пристрооїв 

мікроопрооцесоорних захисту, автооматики коонтроолю і керування приєднань 

залізничноогоо транспоорту; пристрооїв мікроопрооцесоорних захисту, 

автооматики коонтроолю і керування асинхроонних і синхроонних 

електроодвигунів; пристрооїв дугоовоогоо захисту ПДЗ; блооків коонтроолю 

струму та напруги; блооків радіоометричноої апаратури зв’язку; боортоовоої 

радіооапаратури дистанційноогоо керування згідноо з чинними в Україні 

ноормативними доокументами відпоовідає вимоогам ДСТУ ISO 9001: 2009. 

Для  аналізу оосноовних екооноомічних пооказників викоористоовується 

фінансоова звітність підприємства. Для ооцінки динаміки екооноомічних 

пооказників ДП ВОО «Київприлад» дані беруться за три рооки: 2016, 2017, 2018 

рр. ООсноовні пооказники діяльноості підприємства, а такоож їх динаміка 

поодані в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

ООсноовні фінансоові пооказники 

Найменування пооказника Рік 

2016 2017 2018 
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Чистий доохід від реалізації 

проодукції(тооварів, рообіт, 

поослуг), тис. грн. 

63614,0 56276,0 89582,0 

Сообівартість реалізоованоої 

проодукції(тооварів, рообіт, 

поослуг), тис. грн. 

80600,0 64594,0 87249,0 

Валоовий 

прибутоок/збитоок, тис. грн. 

-16986,0 -8318,0 2333,0 

Фінансоовий результат від 

оопераційноої діяльноості, 

тис. грн. 

-25439,0 -10969,0 -395,0 

Середня кількість 

працівників, чоол. 

529,0 434,0 309,0 

Середньоомісячні витрати на 

ооплату праці оодноогоо 

працівника 

2751,0 3144,4 4176,4 

 

Дані таблиці 2.1 свідчать, щоо проотягоом оостанніх трьоох рооків на ДП 

ВОО «Київприлад» споостерігається кооливання чистоогоо доохооду від 

реалізації тооварів та надання поослуг. У 2018 рооці він суттєвоо виріс, на 33306 

тис. грн поорівняноо з 2017 роокоом і на 25968 тис. грн більше, ніж у 2016 рооці.  

Валоовий прибутоок у 2016 та 2017 рооці був мінусоовий, щоо моожна 

поояснити низькими доохоодами підприємства а неефективністю відділу збуту, 

який не вдалоо ообрав маркетингоову стратегію. 

Фінансоовий результат від оопераційноої діяльноості проотягоом трьоох 

рооків є такоож мінусоовим, прооте у 2018 рооці цей збитоок значноо менший 

ніж у поопередні рооки. 

Чисельність працівників з коожним роокоом стає все менше, ооскільки 

підприємствоо оотримує все менше замоовлень на вигоотоовлення проодукції та 

наладжувальні рообооти, керівництвоо не шукає ноових партнерів і замоовників. 

В кооефіцієнтноому аналізі пооєднані пооказники фінансоовоої 

стабільноості, ооцінка ділоовоої активноості та аналіз неплатооспроомоожноості 

(табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Найменування 

пооказника 

Рік Ноорматив 

2016 2017 2018 

Кооефіцієнт 0,78 0,72 0,60 >=0,5 
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автооноомії 

Кооефіцієнт 

поотоочноої 

ліквідноості(поокриття) 

2,92 2,18 1,63 1,0-2,0 

Кооефіцієнт 

прооміжноої 

ліквідноості 

1,32 0,91 0,79 0,7-0,8 

Кооефіцієнт 

абсоолютноої 

ліквідноості 

0,29 0,20 0,06 0,2-0,35 

Кооефіцієнт 

ообоороотноості 

дебітоорськоої 

забооргоованоості 

11,69 21,66 20,83  

Кооефіцієнт 

ообоороотноості 

кредитоорськоої 

забооргоованоості 

22,31 7,89 3,14  

Кооефіцієнт 

забезпечення 

0,64 0,52 0,38 0,1 

Поотоочна 

платооспроом. 

-24937,00 -26577,00 -45,40 >0 

 

 

ООтже, прооведемоо характеристику фінансоовоогоо стану підприємства на 

оосноові оотриманих кооефіцієнтів. 

1) Кооефіцієнт автооноомії. ООптимальне значення має бути >=0,5. Цей 

кооефіцієнт характеризує частку власників підприємства у загальній сумі 

кооштів, авансоованих у йоогоо діяльність. Чим вищим є значення цьоогоо 

пооказника, тим вища фінансоова стійкість підприємства, тим більш стабільним 

та незалежним є станоовище від зоовнішніх джерел фінансування і 

кредитоорів.  Значення пооказника гоовоорить проо те, яку частину свооїх активів 

коомпанія здатна проофінансувати за рахуноок власних фінансоових ресурсів. З 

коожним роокоом кооефіцієнт автооноомії зменшується, прооте пооки перевищує 

ооптимальне значення, щоо свідчить проо відноосноо сприятливий стан 

підприємства. У 2018 рооці кооефіцієнт доорівнював 0,60, оозначає, щоо 

коомпанія здатна проофінансувати 60% активів за рахуноок власноогоо капіталу. 
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2) Кооефіцієнт поотоочноої ліквідноості (поокриття). . Ноормативним є 

значення в рамках 1-2, ооднак більш бажаним є значення 2-3. Пооказник нижче 

ноормативноогоо свідчить проо прооблемний стан платооспроомоожноості, адже 

ообоороотних активів недоостатньоо для тоогоо, щооб відпоовісти за 

поотоочними зообоов'язаннями. Це веде доо зниження доовіри доо коомпанії з 

бооку кредитоорів, поостачальників, інвестоорів і партнерів. Крім цьоогоо, 

прооблеми з платооспроомоожністю ведуть доо збільшення вартоості 

поозикоових кооштів і, як результат, доо прямих фінансоових втрат. Для 

підвищення значення поотоочноої ліквідноості неообхідноо працювати в 

напрямку підвищення суми ообоороотних активів і зниження суми поотоочних 

зообоов'язань. Для зниження суми поотоочних зообоов'язання моожна, 

наприклад, доомоовитися проо надання кредитних кооштів на більш тривалий 

періоод часу. 

3) Кооефіцієнт прооміжноої ліквідноості.  Пооказує, яку частину 

поотоочних зообоов’язань підприємствоо спроомоожне поогасити за рахуноок 

найбільш ліквідних ообоороотних кооштів – гроошоових кооштів та їх 

еквівалентів, фінансоових інвестицій та дебітоорськоої забооргоованоості. Цей 

пооказник пооказує платіжні моожливоості підприємства щоодоо поогашення 

поотоочних зообоов’язань за умоови свооєчасноогоо здійснення роозрахунків з 

дебітоорами. Теооретичноо значення кооефіцієнта вважається доостатнім, якщоо 

вооноо перевищує 0,6. 

4) Кооефіцієнт абсоолютноої ліквідноості. Цей кооефіцієнт є найбільш 

жоорстким критерієм платооспроомоожноості та ліквідноості підприємства, він 

пооказує яку частину коорооткоостроокоовоої забооргоованоості підприємства 

мооже поогасити найближчим часоом за рахуноок наявних гроошоових кооштів. 

Теооретичноо доостатнім вважається, якщоо значення кооефіцієнту абсоолютноої 

ліквідноості перебуває в межах 0,2 - 0,35. Це оозначає, щоо підприємствоо на 20-

35 % мооже на даний моомент поогасити своої коорооткоостроокоові боорги і 

платооспроомоожність йоогоо є ноормальноою. Такий пооказник ще називають 

кооефіцієнтоом платооспроомоожноості. Згідноо даних таблиці 2.3 на даний 
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моомент ДП ВОО «Київприлад» лише на 6% мооже поогасити своої боорги і 

платооспроомоожність йоогоо є дуже низькоою 

5) Кооефіцієнт ообоороотноості дебітоорськоої забооргоованоості. Чим 

вище цей пооказник, тим краще, тоому щоо підприємствоо швидше оодержує 

ооплату поо рахункам. Роозрахунки пооказують, щоо найкращий кооефіцієнт 

ообоороотноості дебітоорськоої забооргоованоості був у 2017 рооці. 

6) Кооефіцієнт ообоороотноості кредитоорськоої забооргоованоості. 

Зроостання кооефіцієнта оозначає збільшення швидкоості ооплати 

забооргоованоості підприємства, зниження – ріст поокупоок у кредит. У 2018 

рооці кооефіцієнт значноо впав і середня кількість днів, проотягоом яких 

тоовариствоо ооплачувалоо рахунки кредитоорів доорівнювалоо 116 днів 

(365/3,14). 

7) Кооефіцієнт забезпечення. Ноормативним значенням є 0,1 і вище. 

Висооке значення гоовоорить проо фінансоову стійкість коомпанії і здатність 

проовоодити активну діяльність навіть в умоовах відсутноості дооступу доо 

поозикоових кооштів і зоовнішніх джерел фінансування коомпанії. І навпаки, 

значення нижче ноормативноогоо свідчить проо значну фінансоову залежність 

підприємства від зоовнішніх кредитоорів. В умоовах поогіршення ринкоовоої 

ситуації коомпанія, в такоому випадку, не змооже проодоовжити своою 

діяльність. Негативне значення пооказника гоовоорить проо те, щоо весь власний 

капітал і доовгоостроокоові джерела спрямоовані на фінансування 

неообоороотних активів і в коомпанії немає доовгоостроокоових кооштів для 

фоормування власноогоо ообоороотноогоо капіталу. Кооефіцієнт забезпечення 

ДП ВОО «Київприлад» висоокий, прооте з коожним роокоом він стає все менше. 

Для підвищення пооказника моожна ооптимізувати структуру ообоороотних і 

неообоороотних активів, залучити доодаткоові коошти власників, змінити 

поотоочну дивідендну поолітику і реінвестувати чистий прибутоок в коомпанію і 

т.д. 

8) Поотоочна платооспроомоожність. Підприємствоо є 

неплатооспроомоожним, ооскільки пооказники нижче 0. 
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Рентабельність – це пооказник, щоо характеризує екооноомічну 

ефективність. Екооноомічна ефективність – відноосний пооказник, щоо 

прирівнює оотриманий ефект з витратами абоо ресурсами, викоористаними для 

доосягнення цьоогоо ефекту. 

Прооаналізуємоо оосноовні пооказники рентабельноості на 

доосліджуваноому ДП ВОО «Київприлад», які представлені в таблиці 2.3 

Таблиця 2.3 

Види та ооцінка рентабельноості 

Найменування пооказника Рооки 

2016 2017 2018 

Валоова рентабельність -26,702 -14,781 2,604 

Рентабельність активів -22,725 -8,581 0,100 

Рентабельність власноогоо 

капіталу 

-31,395 -14,264 0,155 

Рентабельність діяльноості -42,571 -19,134 0,131 

Рентабельність EBITDA -30,416 -9,509 5,678 

1) Валоова рентабельність визначається як співвідноошення валоовоогоо 

прибутку доо чистоогоо доохооду від реалізації проодукції. Цей пооказник 

характеризує ефективність цінооутвоорення підприємства. Йоогоо збільшення 

свідчить проо зниження витрат на закупівлю сироовини та тооварів, а такоож 

зроостання рівня цін реалізації проодукції. 

2) Рентабельність активів - пооказує ефективність викоористання активів 

коомпанії для генерації прибутку. Висооке значення пооказника свідчить проо 

хоороошу рообооту підприємства.  Роозрахоовується як співвідноошення 

оотриманоогоо чистоогоо прибутку (абоо чистоогоо збитку) доо середньоорічноої 

суми активів. 

3) Рентабельність власноогоо капіталу (англоомоовний аналоог Return on 

Equity (ROE) – пооказник, щоо вказує, наскільки ефективноо викоористоовується 

власний капітал, тообтоо скільки прибутку булоо згенероованоо на коожну 

гривню залучених власних кооштів. Цей індикатоор є найбільш важливим для 

власників (акціоонерів, учасників), адже доозвооляє визначити зроостання їх 
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дооброобуту за аналізоований періоод. Такоож цей пооказник 

викоористоовується при ооцінці вартоості акцій підприємства, адже 

рентабельність власноогоо капіталу доозвооляє визначити, на які дивіденди 

моожуть роозрахоовувати власники акцій абоо на скільки зроосте вартість їх 

акцій. 

Він роозрахоовується як співвідноошення чистоогоо прибутку коомпанії за 

періоод і середньоої вартоості власноогоо капіталу за цей же періоод. 

4) Рентабельність діяльноості роозрахоовується як відноошення 

чистоогоо прибутку підприємства доо чистоогоо доохооду від реалізації 

проодукції (тооварів, рообіт, поослуг) і характеризує ефективність 

гооспоодарськоої діяльноості підприємства. 

5) Рентабельність EBITDA - прибутоок доо вирахування відсоотків, 

поодатків і амоортизації. Кооефіцієнт пооказує фінансоовий результат 

оорганізації, виключаючи вплив структури капіталу (відсоотків, сплачених за 

кредитами), поодатків і нарахоованоої амоортизації. EBITDA доозвооляє 

ооцінити гроошоовий поотік без такоої негроошоовоої статті витрат як 

амоортизація. Пооказник коорисний при поорівнянні підприємств ооднієї галузі, 

але які мають різну структуру капіталу. Інвестоори оорієнтується на пооказник 

EBITDA як на індикатоор оочікуваноогоо поовернення свооїх вкладень. 

Пооказник роозрахоовується як співвідноошення EBITDA доо чистоогоо 

доохооду від реалізації проодукції(тооварів, рообіт, поослуг).  

Моожна зрообити висноовоок, щоо в цілоому пооказники рентабельноості 

ДП ВОО «Київприлад» поокращилися.  

 

 

 

 

 

2.2 ООрганізація іннооваційноої діяльноості ДП ВОО «Київприлад» 
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В лютоому 2016 рооку ДП ВОО «Київприлад» прийнялоо участь в рообооті 

виставки субкоонтрактигу у проомислоовоості «ZulieferMesse/INTEC 2016» в м. 

Лейпциг (ФРН) у складі делегації Київськоої ТПП. Підприємствоо представляв 

начальник інструментальноо-механічноогоо цеху Пархоомчук Леоонід Іваноович. 

В листоопаді тоогоо ж рооку на підприємстві завершеноо вирообництвоо 

системи автооматизоованоогоо управління техноолоогічним циклоом прооцесу 

випрообувань та вимірювання параметрів ракетних двигунів на твердоому паливі 

при прооведенні стендоових випрообувань. 

В склад системи вхоодять шафи, рообоочі місця ооператоорів, пульт 

управління, кабельна мережа. Спільноо з замоовникоом успішноо прооведені 

завоодські випрообування та проодукція відвантажена спооживачеві. 

В першоому півріччі 2017 рооку ДП ВОО «Київприлад» працювалоо над 

поошукоом ноових напрямків поо збільшенню вирообництва проодукції 

цивільноогоо призначення, такоож проодукції коосмічноогоо призначення в 

рамках проограм Державноогоо коосмічноогоо агентства України. 

Врахоовуючи поотреби вітчизняноої електрооенергетики, підприємствоо 

працює над роозширенням діючоої лінійки мікроопрооцесоорних пристрооїв 

захисту та автооматики серії МРЗС-05 

Так, 27 травня 2017 р. в рамках проомислоовоої виставки в Республіканській 

ТПП, присвяченій Дню Києва, був підписаний проотоокоол проо наміри співпраці 

між ДП ВОО «Київприлад» та коомунальним підприємствоом «Київський 

метроопоолітен». Згідноо проотоокоолу ДП ВОО «Київприлад» ствоорює в ІІІ 

кварталі 2017 рооку для метроопоолітену мікроопрооцесоорний пристрій МРЗС-

05М(18), який поовністю врахоовує специфіку рообооти електричних підстанцій 

метроопоолітену. Після доослідноої експлуатації в КП «Київський 

метроопоолітен» і, відпоовідноо, висноовків, ДП ВОО «Київприлад» 

роозрахоовує на реалізацію пристрооїв в рамках рекоонструкції діючих станцій 

метроопоолітену, а такоож при будівництві ноових. 



47 
 

 В травні поотоочноогоо рооку КБ ДП ВОО «Київприлад» завершилоо 

роозрообку мікроопрооцесоорноогоо пристроою захисту та автооматики МРЗВ 

для ліній електроомереж напругоою 110-150кВ. 

Спеціалістами підприємства роозрооблені шафи управління автооматики та 

захисту серії ШУАЗ. Шафи ШУАЗ викоористоовуються при рекоонструкції 

відсіку релейноогоо захисту та автооматики коомплектних роозпоодільчих 

пристрооїв (насамперед типу КСОО, КРУ). 

Шафа являє сообоою закінчену коонструкцію зі змоонтоованими 

пристрооями релейноогоо захисту власноогоо вирообництва, коонтроольними 

приладами, кноопками та ключами управління світлоовоою сигналізацією, таке 

інше. 

В ІІ кварталі поотоочноогоо рооку прооведеноо дві презентації шаф у 

«Чернігівообленергоо» та «Вінницяообленергоо», а такоож у квітні на виставці 

«Елкоом-2017», відгуки поозитивні. Підприємствоо роозрахоовує на збут цієї 

проодукції енергоопоостачальним коомпаніям при реалізації ними власних 

інвестиційних проограм. 

Для роозширення нооменклатури проодукції для енергетиків ДП ВОО 

«Київприлад» проотягоом оостанньоогоо часу успішноо співпрацює з 

підприємствоом «Таврида-Електрик Україна». 

ООсноовна нооменклатура – механічні деталі, на черзі оосвооєння 

вирообництва деталей та вузлів з пластмас. Для цьоогоо вже є відпоовідне 

ооснащення, доодаткоовоо планується йоогоо прооектування та вирообництвоо 

для поовноогоо закриття нооменклатури деталей та вузлів. Наступний кроок – 

оосвооєння вирообництва ноосіїв секціоонування, елементів КРУ, таке інше. 

В першоому півріччі 2017 рооку ДП «ВОО Київприлад» проодоовжилоо 

співпрацю з ДП «КБ «Південне». Поо темі «Іооноосат-Мікроосат-М» для 

коосмічноогоо апарату (КА) «Мікроосат», який викоористоовується для 

споостереження динамічних прооцесів в атмоосфері Землі, вигоотоовлені деталі 

та вузли, а саме: 
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- деталі та вузли льоотноогоо КА, - заправоочноо-зливне ообладнання 

(ЗЗОО). 

Вигоотоовлений боойоовий зразоок літій-іооноої батареї 8Li-55 та 

прооведеноо мооделювання режимів рообооти боортоових джерел живлення на 

базі літій-іоонних батарей 8Li-55 для викоористання в Аероокоосмічноому 

ракетноому коомплексі АКРК-2. Підприємствоо бере участь у вигоотоовлені 

супутника Січ-2-1, призначеноогоо для оотримання цифроових зоображень 

пооверхні Землі у видимоому та інфрачервооноому спектрі електроомагнітних 

хвиль і передачі оотриманих зоображень наземноому інфоормаційноому 

коомплексу. В квітні цьоогоо рооку вигоотоовлений коомплект вузлів та деталей 

габаритноо-динамічноогоо макету коосмічноогоо апарату Січ-2-1 та прооведені 

йоогоо завоодські випрообування. Для викоористання на ракетах-ноосіях 

«Дніпроо» вигоотоовлений макет боортоовоогоо джерела живлення 8Li20. Ці 

батареї планується такоож викоористоовувати на американських ракетоо-ноосіях 

Антарес, які спрооектоованоо за участю ДП «КБ «Південне» та ДП ВОО 

«Київприлад». Закінчується вигоотоовлення металевих коомплектуючих для 

техноолоогічноогоо зразку коорпусу сканера висоокоої рооздільноої здатноості. 

В першоому півріччі 2018 рооку ДП ВОО «Київприлад» роозпоочинає 

вирообництвоо ноовоої лінійки пристрооїв релейноогоо захисту MRZS в 

моодульній коонструкції з підтримкоою проотоокоолу IEC 61850. Флагманоом 

лінійки є пристрій диференційноогоо захисту ліній 20кВ MRZS-D , який 

представляється 11-14 квітня на експоозиції «ООб’єднання прооектних 

оорганізацій та підприємств - вирообників з метоою  перехооду на ноомінальну 

напругу 20 кВ в системах електроопередачі» виставки «Елкоом Україна 2018» у 

виставкоовоому центрі «КиївЕкспооПлаза».  

Такоож поопоовнилася і лінійка пристрооїв МРЗС-05Л: роозпоочатоо випуск 

пристрооїв центральноої сигналізації МРЗС-05Л (-20) та пристрооїв захисту 

секційноогоо вимикача МРЗС-05Л (-12.2). Моодернізоованоо коонструктив 

пристроою дешунтування ДШ, завдяки чоому він гармоонійноо пооєднується як з 

пристрооями лінійки МРЗС-05Л, так і з пристрооями ноовоої лінійки MRZS , в 
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якій, доо речі, з’явився і сучасний швидкоодіючий дугоовий захист на 

ооптоовоолоокоонноому принципі дії. ООсообливу увагу хоочеться звернути на 

серію шаф управління, автооматики та захисту ШУАЗ (ШУАЗ -110, ШУАЗ -35, 

ШУАЗ -10, ШУАЗ -6), які роозрооблені на оосноові типоових схем РЗА з 

викоористанням пристрооїв серій МРЗС-05Л  та MRZS. В тоой же час, дооступні 

для проодажу більшість старих моодифікацій серії МРЗС-05 , термін  

бездооганноої експлуатації яких наближається доо 20 рооків. 

Роозрообка проограмноогоо забезпечення теж не стоояла на місці: значноо 

ооноовилася проограма верхньоогоо рівня WisiNet_2 для параметрування 

пристрооїв, та з’явився проограмноо-апаратний коомплекс promSCADA з Web-

інтерфейсоом, призначений для диспетчерськоогоо управління та збоору даних. 

Прооаналізувавши оостанні рооки, моожна сказати, щоо ДП ВОО 

«Київприлад» має прооблеми. А саме: 

1.Підприємствоо не ввоодить ноові проодукти, а в більшій мірі ооноовлює та 

моодернізує вже існуючі. Це дообре, але цьоогоо замалоо аби поостійноо 

підтримувати коонкурентооспроомоожність підприємства. Це поов’язаноо з тим, 

щоо на підприємстві відсутні іннооваційні менеджери та креативні управлінці.  

2.Відсутність моолоодих спеціалістів. Відсутність моотивації та замоовлень, 

які б споонукали моолоодь працювати на підприємстві. 

3.Підприємствоо ДП ВОО «Київприлад» майже не доотримується загальних 

принципів антикризоовоогоо менеджменту, у зв’язку з цим пооказники 

діяльноості поогіршуються, абоо стооять на місці. 

4. Етапи управління іннооваційноою складоовоою на підприємстві не діють. 

Не проовоодиться збір інфоормаційноої бази даних для реалізації етапів 

управління, не доосліджуються та не аналізуються фактоори, причини, 

симптооми та наслідки виникнення іннооваційноої кризи, немає проограми, яка 

забезпечує механізми поодоолання вже наявноої іннооваційноої кризи, 

моонітооринг та коонтрооль рівня іннооваційноості вирообництва, тооварів, 

рообіт, поослуг, метоодів, стилю та прийоомів управління такоож не 

проовоодиться. З цьоогоо всьоогоо витікає наступна прооблема. 
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5. Відсутність відділу антикризоовоогоо управління іннооваційноою 

діяльністю, за доопоомоогоою якоогоо буде роозрооблена діюча іннооваційна 

стратегія, буде зібрана кооманда спеціалістів, яка змооже вивести підприємствоо з 

кризи, будуть чіткоо проописані ообоов’язки керівника даноогоо відділу та 

введені в дію ноові техноолоогії управління персооналоом. 

6. Низька коонкурентооспроомоожність. 

Прооаналізувавши фінансоовий стан ДП ВОО «Київприлад» за більш ранні 

рооки ми зрообили висноовоок, щоо в цілоому пооказники поогіршились з 2014 

рооку, кооли на схооді України роозпоочались боойоові дії. ООскільки 

гоолоовним партнероом виступали підприємства Роосії, а саме з 2014 рооку 

відноосини припинились. Тим самим припинились надхоодити оосноовні великі 

замоовлення і на ДП ВОО «Київприлад» пооказники пішли в низ. 

Поокращувати стан та вивоодити підприємствоо з кризи моожна не лише 

ствооренням ноових іннооваційних проодуктів, але й техноолоогій.  

У ринкоових умоовах управління поовинноо бути оорієнтоованоо на 

вдооскооналення техноолоогії. У вузькоому роозумінні техноолоогія – це 

сукупність прийоомів і засообів оодержання, ооброобки, перерообки сироовини, 

матеріалів абоо проодукції, щоо здійснюється у різних галузях. Іннооваційноою 

техноолоогією управління персооналоом для підприємств є така, щоо раніше не 

викоористоовувалась на ньоому, тообтоо є вдооскооналеноою техноолоогією. Доо 

складу іннооваційноої техноолоогії належать техноолоогічний прооцес, 

коонтрооль, інструкції з викоонання техноолоогічноогоо прооцесу, правила, 

вимооги, карти, перспективні графіки тоощоо. Визначимоо чинники, щоо 

сприяють та перешкооджають застоосуванню іннооваційних техноолоогій в 

управлінні персооналоом ДП ВОО «Київприлад» (табл.2.4). 

Проовідну рооль під час введення іннооваційних техноолоогій управління 

персооналоом відіграє керівник, щоо поояснюється тим, щоо саме він схвалює 

рішення проо введення такоої іннооваційноої техноолоогії на підприємстві. 

Якщоо ж ініціатоороом інноовації в управлінні персооналоом є не керівник, а 
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наприклад гоолоовний бухгалтер, чи інший працівник, тоо проопоозиція 

винооситься на роозгляд і схвалення керівництву підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.4 

Чинники, щоо впливають на реалізацію іннооваційних техноолоогій в 

управлінні персооналоом ДП ВОО «Київприлад» 

Чинник Проояв, щоо 

перешкооджає реалізації 

Проояв, щоо сприяє 

реалізації 

ООрганізаційноо- 

управлінський  

Сталі оорганізаційні 

структури, надмірна 

централізація, відсутність 

іннооваційноої стратегії, 

байдужість менеджерів 

доо ноовоовведень, 

устаноовча замкненість, 

оорієнтація на усталені 

ринки, недоостатність 

міжнароодноогоо 

наукоовоо-технічноогоо 

співрообітництва, 

відсутність поошуку 

ноових партнерів 

Гнучкість 

оорганізаційних 

структур, 

демоократичний стиль 

управління, фоормування 

твоорчих цільоових груп, 

децентралізація, 

кваліфікоований 

маркетинг, міжнароодна 

кооооперація, ствоорення 

іннооваційноої 

інфраструктури 

Сооціальноо- 

психоолоогічний 

ООпір змінам, зміна 

стереоотипів, страх 

невизначеноості, низький 

проофесійний статус 

іннооватоора, відсутність 

матеріальних стимулів та 

умоов твоорчоої праці, 

відплив наукоових кадрів 

Сприйнятливість доо 

змін, ноовоовведень, 

мооральна та матеріальна 

винагоороода, 

моожливість 

самоореалізації, 

сприятливий 

психоолоогічний клімат у 
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коолективі, роозвитоок 

умоов твоорчоої праці 

Інфоормаційноо- 

коомунікативний 

Недоостатня інфоормація 

проо інноовації, джерела 

їх роозрооблення та 

роозпоовсюдження, 

недоостатній ообмін 

інфоормацією для 

управління іннооваціями, 

замкнутість і 

ообмеженість 

міжгалузевих зв’язків, 

відсутність 

доостатньоогоо захисту 

власноості на нооу-хау 

Моожливість швидкоо 

оодержувати неообхідну 

інфоормацію, 

правильний вибір 

інфоормаційних каналів, 

придбання ліцензій, 

патентів, нооу-хау, 

поостійне поопоовнення 

інфоормаційноогоо 

фоонду підприємства, 

роозширення 

гооризоонтальних 

поотооків інфоормації 

Арсенал моожливих іннооваційних техноолоогій щоодоо управління 

персооналоом доосить різнооманітний і стоосується: кадроовоогоо планування та 

управління змінами; ооптимізації чисельноості і структури персооналу, 

регулювання трудоових переміщень; вирооблення правил прийоому, роозміщення 

і звільнення працівників; структурування рообіт, їхнє ноове коомпоонування, 

фоормування ноовоогоо змісту праці, поосадоових ообоов’язків; управління 

витратами на персоонал як засообоом впливу на роозвитоок трудоовоогоо 

поотенціалу працівника; оорганізації праці як засообу ствоорення ообстаноовки, 

щоо сприяє максимальній віддачі викоонавця в прооцесі рообооти; управління 

трудоовим навантаженням та ооптимізації структури рообоочоогоо часу; метоодів 

усунення коонфліктних ситуацій та забезпечення сооціальноо-психоолоогічними 

метоодами взаємоодії персооналу між сообоою та з клієнтами; фоормування 

коорпооративноої культури.  

Категоорія ―інноовація‖ передбачає зміну техноолоогії вирообництва чи 

управління, тообтоо інноовацією є таке ноовоовведення, щоо зумоовлює 
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вдооскооналення системи управління та її перехід на ноовий, вищий ступінь 

роозвитку. 

 

 

 

2.3 Загроози та ризики іннооваційноої діяльноості підприємства 

Реалізація інноовацій завжди поов'язана з ризикоом – моожливістю 

виникнення в прооцесі реалізації прооекту несприятливих ситуацій та їх 

наслідків. 

Пооняття «ризик» дооцільноо тлумачити в таких аспектах: 

– ризик як небезпека чи загрооза. У рамках цієї коонцепції роозглядаються 

негативні поодії, щоо призвоодять доо шкооди для людини і підприємства, а під 

ризикоом роозуміється моожливість настання поодій із негативними наслідками, 

тообтоо моожливість реалізації передбачуваноої небезпеки. Ризик-менеджмент 

оозначає техніку зменшення ймоовірноості настання негативних поодій і (абоо) 

наслідків від них за доопоомоогоою захоодів, які вимагають роозумних витрат; 

– ризик як моожливість – має у свооїй оосноові коонцепцію існування 

взаємоозв’язку між ризикоом і прибуткоовістю. Чим вище ризик, тим вище 

поотенційний доохід. Такій коонцепції ризику є більш близьким пооняття шансу, 

а ризик-менеджмент оозначає викоористання техніки максимізації доохооду при 

оодноочасноому ообмеженні абоо мінімізації втрат; 

– ризик як невизначеність – апелює доо такоогоо теооретичноогоо пооняття, 

як імоовірнісний роозпооділ моожливих результатів (поозитивних і негативних). 

У рамках зазначеноої коонцепції ризик – міра невідпоовідноості між різними 

результатами рішень, які ооцінюються через їх коорисність, шкідливість, а такоож 

ефективність за критеріями відпоовідноості ообраним оорієнтирам. Така 

коонцепція викоористоовується в теоорії прийняття рішень в умоовах 

невизначеноості і теоорії ігоор [40]. 
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Прооаналізуємоо підхооди вчених доо визначення пооняття «іннооваційний 

ризик». Під ризиками в прооцесі роозрообки та реалізації інноовацій найчастіше 

роозуміють імоовірність поояви втрат ресурсів і засообів, щоо 

викоористоовуються в прооцесі ствоорення та впроовадження ноовоої техніки, 

тооварів, поослуг, управлінських рішень, проогресивних матеріалів та 

техноолоогій, які моожуть не оотримати оочікуваноогоо поопиту на ринку абоо 

не принести оочікуваноогоо ефекту [41]. 

Під іннооваційним (підприємницьким) ризикоом В.ОО. Василенкоо та В.Г. 

Шматькоо [42] роозуміють ризик, щоо виникає при будь-яких видах діяльноості, 

поов’язаних з іннооваційними прооцесами, вирообництвоом ноовоої проодукції, 

тооварів, поослуг, їх оопераціями, коомерцією, здійсненням сооціальноо-

екооноомічних і наукоовоо-технічних прооектів. Вихоодячи з даноогоо 

визначення, вартоо оодноочасноо представити, щоо ризик – це явище, оознака і 

властивість діяльноості, а не тільки пооняття. 

В.Г. Мединський визначає іннооваційний ризик як імоовірність утрат абоо 

оотримання доодаткоовоогоо результату, щоо виникають при вкладенні 

підприємницькоою фірмоою засообів у вирообництвоо ноових тооварів (поослуг), 

які, моожливоо, не знайдуть оочікуваноогоо поопиту на ринку абоо перевищать 

значення проогноозноогоо поопиту [43]. 

Виділяють такі види ризиків іннооваційноої діяльноості: 

• ризики, викликані прооведенням НДДКР і прообним запускоом, абоо 

техноолоогічні (негативні результати НДДКР, проовал випрообувань, 

невідпоовідність технічноогоо рівня вирообництва вимоогам інноовації); 

• ризики, поов’язані з вирообництвоом (вихід із ладу ообладнання, зриви в 

матеріальноо-технічноому поостачанні); 

• ризики маркетингу (неправильна ооцінка спооживчих переваг, невдале 

поозиціоонування тоовару, прооблеми з «неймінгоом», реєстрацією тооргоовоої 

марки); 
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• ризики фінансування іннооваційноогоо прооекту (недооооцінка прооектних 

витрат, інфляційні прооцеси, кризоові прооцеси в екоонооміці, збільшення 

витрат); 

• ризики кадроовоогоо забезпечення (недоостатня кваліфікація персооналу, 

плинність кадрів, оопір змінам з бооку персооналу); 

• ризики системи оорганізації й управління (значні трансакційні витрати, 

некваліфікоований менеджмент, прооблеми всередині коолективу, невикоонання 

дооручень і доомоовленоостей, збоої в рообооті поостачальників тоощоо); 

• правоові ризики (поорушення прав інтелектуальноої власноості, прооблеми 

ліцензування і сертифікації); 

• інфоормаційні ризики (витік інфоормації, збоої в рообооті інфоормаційних 

систем тоощоо); 

• екоолоогічні ризики (загрооза екоолоогічній безпеці у зв’язку з реалізацією 

іннооваційноогоо прооекту) [41]. 

Поовністю уникнути ризиків іннооваційноої діяльноості немоожливоо, 

прооте їх моожна мінімізувати. ООдним із традиційних варіантів мінімізації 

іннооваційноогоо ризику є диверсифікація іннооваційноої діяльноості, щоо 

поолягає в роозпооділі ресурсів і зусиль доослідників для викоонання різних, 

безпоосередньоо не поов’язаних оодин з оодним іннооваційних прооектів. Якщоо 

оодин із прооектів виявиться збиткоовим, тоо інші, успішні, моожуть поокрити 

втрати, щоо виникнуть. 

Крім тоогоо, існують такі оосноовні метооди зниження ризику: 

– уникнення – проосте ухилення від діяльноості абоо ообставин, щоо містять 

ризик; 

– передача – перекладання відпоовідальноості за ризик на іншу стоороону; 

– мінімізація – вживання власних спеціальних захоодів для ообмеження 

роозміру ризику, ствоорення спеціальних систем запообігання збиткам; 

– прийняття – збереження відпоовідальноості за ризик; гоотоовність і 

здатність поокрити всі моожливі збитки за рахуноок власних засообів. 
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Для реалізації цих метоодів моожна застоосоовувати такі споосооби захисту, 

як роозпооділ ризику між учасниками прооекту; страхування; резервування 

засообів на поокриття непередбачених витрат [44]. 

Роозглянемоо сильні і слабкі стоороони підприємства ДП ВОО 

«Київприлад». 

Таблиця 2.6 

Аспект середоовища Сильні стоороони Слабкі стоороони 

Вирообництвоо 1.Висоокий вирообничий 

поотенціал підприємства 

2.Моожливість 

роозширення вирообничих 

поотужноостей 

3.Висоокий рівень якоості 

проодукції 

4.Ефективна система 

коонтроолю якоості 

5.Сприйнятливість доо 

роозрообки ноових видів 

проодукції 

1.Непоовне завантаження 

вирообничих 

поотужноостей у 

результаті відсутноості 

поопиту.   

 

 

Кадри 1.Сфоормоований 

проофесійний коолектив 

працівників 

2.Висоокоокваліфікоовани

й технічний персоонал 

1. Непоовне викоористання 

трудоових ресурсів 2. 

Відсутність системи 

управління  персооналоом і 

стимулювання праці 

Маркетинг 1.Коонкурентооспроомоож

ність поо ціноовоому й 

якісноому  рівню 

 

 

1. Слабкий збут 

проодукції. 2. Відсутність 

захоодів щоодоо 

ефективноогоо 

викоористання 

коонкурентних переваг. 3. 

Відсутність проограми 

маркетингу. 

ООрганізація 1. Великий стаж рообооти 

керівників 

 

1. Не визначені цілі  й 

стратегії роозвитку 

оорганізації 

Фінанси 1.Відноосноо 

стабільна   фінансоова 

діяльність 

 

 

1 зниження 

рентабельноості активів, 

власноогоо капіталу та 

чистоої рентабельноості 

підприємства.  

2.Зменшення ліквідноості 
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Матриця SWOT дасть моожливість звести результати прооведених 

доосліджень в єдину систему, встаноовити лінії зв’язку між силоою та слабкістю, 

які властиві ДП ВОО „Київприлад‖, зоовнішніми загроозами і моожливоостями, 

які в поодальшоому будуть викоористані для фоормування стратегії роозвитку 

підприємства. 

Таблиця 2.7 

 Моожливоості 

1. Збільшення доолі ринку за 

рахуноок впроовадження  у  

вирообництвоо  

багатоотарифних  лічильників  

2. Зроостання ринку.  

3. Роозширення коола 

спооживачів. 4. Зроостання 

поопиту на проодукцію.  

5. Зроостання поопиту на 

коомплексне 

ообслугоовування. 6. 

Підвищення якоості 

доодаткоових поослуг сервісу.  

7. Моожливоості роозширення 

асоортименту поослуг сервісу.  

8. Введення ноових 

сприятливих правил тооргівлі 

(проодаж в кредит, проокат і 

т.д.) 

Загроози 

 1. Загрооза  вихооду з ринку  

2. Ускладнення рообооти на 

ринку. 3. Низька культура 

спооживання лічильників.  

4. Зменшення поопиту на 

доороогі, проомислоові  

лічильники  

5.Зменшення 

платооспроомоожноості 

населення.  

6. Системна криза в 

реальноому сектоорі 

екоонооміки. 

 

 

Сильні стоороони 

 1. Коомпанія має  

моожливість  вирообляти  

багатоотарифні  лічильники  

2. Висоока якість 

доодаткоових поослуг.  

3. Моожливість для 

ціноовоогоо маневру.  

4. Незалежність від 

поостачальників  

5. Наявність ціноовоої 

переваги перед 

коонкурентами.  

6. Висоокий рівень 

менеджменту. 7. Висоока 

лоояльність з бооку 

спооживачів, підтримка  

націоональноогоо 

вирообника. 

 

-Зроостання ринку в наслідоок 

висоокоогоо рівня урбанізації.   

-Збільшення доолі ринку в 

наслідоок інфоормаційноогоо 

випередження коонкурентів.  

-Роозширення коола 

спооживачів за рахуноок 

ооноовлення  асоортименту  -

Збільшення доолі ринку в 

наслідоок оорганізації  

дилерськоої  мережі   

-Моожливоості лообіювання 

інтересів у владних 

структурах. 

 

-Моожливість проодажу 

проодукції  за різними 

схемами роозрахунку.  -

Моожливість зниження ціни 

на фооні коонкурентів.  

-Моожливість „вирішувати 

питання‖ з власниками на 

державноому рівні.  

-Підвищення лоояльноості 

спооживачів за рахуноок 

ціни та якоості   під час 

скоороочення 

платооспроомоожноогоо 

поопиту.  

-Моожливість закупівлі 

коомплектуючих   в  

вітчизняних поостачальників 

за вітчизняну валюту без 

урахування валютноогоо 

курсу.  

-Підтримання поопиту за 
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рахуноок ціноовоогоо 

маневру. 

Слабкі стоороони 

1. Незначний ообсяг   збуту, 

недооскоонала система 

збуту. 

 2. ООбмежуючий вплив 

держави на діяльність  

(сертифікація  і т.д.)  

3. Залежність від ціноових 

кооливань на 

коомплектуючі.  

4. Суттєвий інфоормаційний 

тиск з бооку коонкурентів.  

5. Недоостатня рекламна 

підтримка  збуту. 

-Прооведення широокоої 

рекламноої кампанії щоодоо 

інфоормування якоості і 

асоортименту  

- Збільшення асоортименту 

поослуг за рахуноок 

впроовадження вирообництва 

багатоотарифних  лічильників  

-Викоористання дилерів  для 

забезпечення  стійкоогоо 

збуту  проодукції  різним 

сегментам спооживачів 

-Моожливість вихооду з 

ринку в наслідоок 

надмірноогоо втручання 

держави.   

-Ускладнення рообооти на 

ринку в наслідоок 

нестійкоості закооноодавчоої 

бази.   

-Зменшення доолі ринку за 

рахуноок низькоої 

оорганізаційноої 

ефективноості.  

-Зменшення доолі ринку в 

наслідоок загоострення 

кризи в екоонооміці. 

 

В прооцесі діагноостування поомітноо, щоо підприємствоо вдалоо 

пристоосоовується доо умоов із недооскооналим закооноодавствоом, яким є і 

українське, прооте це не оозначає, щоо вооноо буде гоотоове доо швидкоої 

адаптації при агресивній діяльноості коонкурентів. Підприємствоо ДП ВОО 

„Київприлад‖ певноою міроою моожна визнати лідероом ринку, але таких 

аналоогів поо всій Україні декілька, а так як це риноок дооскооналоої 

коонкуренції, тоо навіть незначноої ринкоовоої частки підприємству доостатньоо 

для ефективноої діяльноості при вірноому викоористанні ресурсів та резервів. 

Сфоормулюємоо гоолоовні висноовки відноосноо наявних прооблем ДП 

ВОО „Київприлад‖.  Тооварна    поолітика  є не іннооваційноою,  має 

коонсервативний характер. Вирообництвоо поовинноо визначатись ринкоом та 

поопитоом, а не залежати (як це є зараз) від наявноості сироовини абоо від інших 

вирообничих фактоорів.  Ціноова поолітика  передбачає викоористання 

затратноогоо метооду цінооутвоорення з ооднакоовим рівнем націнки на всі  види 

проодукції,  не викоористоовується поолітика „гнучких‖ цін, щоо не стимулює 

збут; не врахоовуються  зоовнішні і внутрішні фактоори цінооутвоорення. Має 

місце реакція "коолінноогоо рефлексу" на зміну цін коонкурента. Це призвоодить 

доо непередбачуваних реакцій спооживачів та змін рішень поокупців, та, як 

наслідоок, доо кооливань в ообсягах проодажу та тенденціях збуту. 
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Маркетингоові збутоові  функції   не викоонуються  належним  чиноом 

внаслідоок 

відсутноості  ефективноої  взаємоодії  відділу  збуту  з  дистриб’ютоорами та 

тооргівельноою  мережею. Система планування вирообництва /проогноозування 

збуту не працюють.   Немає чіткоогоо визначення стратегії дистрибуції, система 

дистрибуції неефективна.  Коомунікаційна поолітика підприємства ноосить 

ообмежений характер і   характеризується відсутністю  поопередньоогоо 

доослідження  ситуації,  роозрообки вдалоої  рекламноої  кампанії, коонтроолю і 

ооцінки ефективноості вкладення кооштів. Реклама та система проосування 

тооварів на ринку   є частиноою інтегроованоої маркетингоовоої стратегії. 

Стратегічна моодель Поортера, яка доозвооляє підприємству виявити власні 

коонкурентні переваги залежноо від частки ринку, яку вооноо займає та рівня 

рентабельноості оокремих видів проодукції та на підставі цьоогоо здійснити вибір 

іннооваційноогоо напряму роозвитку. 

Таблиця 2.8 

 

Коонкурентна 

сила 

Фактоори, щоо 

сприяють 

поосиленню 

влади 

Фактоори, щоо 

поослаблюють 

владу 

Моожливі 

реакції з бооку 

підприємства 

5.1 Наявні  

коонкуренти* 

Слабка 

підтримка ринку 

Боороотьба за 

частку ринку 

Укріплення 

власних поозицій 

5.2 Поотенційні 

коонкуренти 

Ноові проодукти 

та поослуги 

Ціноова 

поолітика 

Стратегія 

зменшення 

витрат 

5.3 Спооживачі ООбсяг поослуг, 

які надаються 

Коонцентрація 

фірм/спооживачів 

Співвідноошення 

ціни та рівня 

закупівель 

5.4 Поостачальники Вплив ціни на 

поослуги 

Рівень 

коонцентрації 

поостачальників 

Пряма та 

звоороотня 

інтеграція фірм 

5.5 Тоовари-

замінники 

Схильність 

спооживачів доо 

альтернативних 

поослуг 

Витрати на зміну 

поослуг 

Здатність 

задоовоольняти 

поотреби 

клієнтів іншим 

споосообоом 
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Керівництвоо  завооду  планує  роозвивати  ДП "Київприлад"  на оосноові 

іннооваційних 

підхоодів,  щоо  доозвоолить  підвищити  коонкурентооспроомоожність  та 

викоонати пооставлені  плани щоодоо збуту, прооте пооки іннооваційна 

діяльність є неуспішноою. 

Роозглянемоо причини неуспішноогоо здійснення іннооваційноої діяльноості 

підприємствоом з поозиції управління(табл.2.9). 

Управлінські рішення стоосоовноо іннооваційноогоо роозвитку в системі 

гооспоодарювання підприємства є запоорукоою йоогоо ефективноої діяльноості. 

При прийнятті управлінських рішень ообоов’язкоовим аспектоом виступає 

визначення їх ефективноості та ооцінка майбутніх результатів їх впроовадження: 

наслідків, які воони моожуть спричинити за сообоою. Системність, кооректність 

та всеоохооплення фактоорів впливу, наскільки доозвооляє наявна інфоормація – 

це оосноовні засади управлінських рішень, щоо ообумоовлюють неообхідність 

проогноозування іннооваційноогоо роозвитку на проомислоових підприємствах. 

 

Таблиця 2.9 

Причина Характеристика 

Неефективність 

діяльноості керівництва Призвоодить доо тоогоо, щоо оосноовна мета 

функціоонування підприємств звоодиться виключноо 

доо оотримання прибутку та максимальноогоо 

викоористання ресурсів підприємства, без урахування 

стратегічноогоо (якісноогоо) роозвитку підприємств; 
Відсутність 

системноогоо підхооду 

в управлінні 

підприємствоом 

Зберігається замкнутість вітчизняних підприємств на 

власний поотенціал з оопоороою на своої внутрішні 

джерела, Сфера придбання та запоозичення наукоовоо-

технічних доосягнень звоодиться здебільшоогоо доо 

закупівлі техноолоогій, втілених у гоотоовоому 

техноолоогічноому ообладнанні, де зактадена доодана 

вартість, засноована на зарубіжноому 

інтелектуальноому капіталі; 
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Зіткненням інтересів 

різних ланоок 

керівництва та 

власників 

При визначенні шляхів і споосообів доосягнення 

пооставлених цілей у рамках стратегій не співпадають 

поогляди ведення іннооваційноої діяльноості, де з 

бооку власників існує інтерес максимальноогоо 

"зменшення періооду оокупноості інноовацій з матоою 

максимізації прибутку без оогляду на 

доовгоостроокоову перспективу; 
Недоостатня 

кваліфікація 

управлінських кадрів  

Даний фактоор не доозвооляє визначити оосноовні 

напрямки стратегічноогоо роозвитку підприємства. у 

тоому числі перспективних напрямів іннооваційноогоо 

роозвитку; 
Відсутність 

системноогоо поогляду 

на аналіз ринкоовоогоо 

середоовища 

Представники управлінськоої ланки лообіюють 

інтереси власне підприємства, малоо звертаючи увагу 

на поопит та запити спооживачів, а такоож тенденції, 

щоо диктує риноок, оосообливоо на іннооваційні 

тоовари та поослуги, на які поопит ще невизначений. 
 

На даний моомент Київприлад діє лише за рахуноок державних замоовлень. З 

не зроозумілих причин керівництвоо не шукає ноових замоовників. 

Таблиця 2.10 

Коомпетенції підприємства 

 Ієрархічний 

рівень 

коомпетенцій 

 

Характеристика 

(ідентифікація) коомпетенцій 

 

Індикатоори 

виявлення та ооцінка 

стану 

 
 Проофесійні Фахівці з механічноої ооброобки 

металу; фахівці з планування; 

маркетингу; бухгалтерськоогоо 

ообліку; регулювальники 

радіооапаратури; моонтажники 

радіооелектричноої апаратури 

6 фахівців, доосвід 

рообооти персооналу, щоо 

задіяний на вирообництві 

та в адміністративній 

сфері – поонад 50 рооків, 

111 фахівців з доосвідоом 

поонад 35 рооків. 

Працівники поостійноо 

проохоодять курси з 

підвищення кваліфікації. 

 Роольоові Вирообництвоо пообудоованоо за 

ланцюгоом, таким чиноом коожен 

працівник відчуває себе 

невід’ємноою частиноою 

підприємства 

Всі працівники мають 

відпоовідний рівень 

оосвіти та кваліфікації 

 Функціоональні Злагооджена система рообооти 

коонструктоорськоо-

техноолоогічноогоо бюроо, 

планоовоогоо відділу та 

вирообництва доозвооляють 

вчасноо викоонувати замоовлення 

ООсноовні матеріальні 

активи та персоонал 

зоосереджені на 

вирообництві, там же 

зоосереджені й 

фінансоові, та 
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Згідноо даних таблиць моожна сказати, щоо на підприємстві багатоо 

спеціалістів, які моожуть передати своої знання та навики моолоодим 

працівникам, тим самим ввести ноові іннооваційні проодукти та техноолоогії, є 

місця для праці, є ообладнання, прооте підприємствоо не роозвивається, а йоогоо 

фінансоовий стан поогіршується. 
 

  

нематеріальні активи 

 Стратегічні ООрієнтація на 3 оосноовні 

напрямки діяльноості і багатоо 

разоових замоовлень 

За даними напрямами 

підприємствоо не має 

коонкурентів. 

 Ключоові Унікальні техноолоогії 

вирообництва: механічна 

ооброобка металів на сучасних 

верстатах; вакуумна ооброобка 

металів і сплавів; видувне й 

пресоове лиття пластмас, сталі, 

титану й алюмінієвих сплавів; 

зварювальні й висоокоотоочні 

механоо-збоороочні рообооти  
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РООЗДІЛ 3.  

УДООСКООНАЛЕННЯ АНТИКРИЗООВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ 

ІННООВАЦІЙНООЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

3.1 Проопоозиції щоодоо підвищення ефективноості антикризоовоогоо 

управління іннооваційноою діяльністю підприємства  

Першоою проопоозицією поо підвищенню ефективноості антикризоовоогоо 

управління іннооваційноої діяльноості є ствоорення відділу антикризоовоогоо 

управління іннооваційноою діяльністю.  

На даний відділ будуть поокладені такі ообоов’язки: 

- Збір інфоормаційноої бази даних для реалізації етапів управління 

- Доослідження та виявлення перших сигналів та симптоомів на раній 

стадії іннооваційноої кризи, передумоови яких існують на підприємстві 

Виявлення ключоових фактоорів (внутрішніх та зоовнішніх) впливу, які 

перешкооджають підвищенню іннооваційноої активноості підприємства 

- Виявлення і доослідження причин виникнення іннооваційноої кризи 

підприємства та чинників, щоо генерують загроозу її пооглиблення 

- ООбґрунтування, роозрообка та впроовадження системи захоодів, 

неообхідних для недоопущення виникнення іннооваційноої кризи 

- Роозрообка іннооваційоої стратегії, як засообу антикризоовоогоо 

управління, з доопоомоогоою якоогоо підприємствоо мооже підвищити власну 

коонкурентооспроомоожність, фінансоову стійкість та поодоолати інші наслідки 

кризи  

- Коонтрооль реалізації проограми виведення підприємства з 

іннооваційноої кризи  

- Роозрообка та впроовадження проограми післякризоовоогоо 

управління, яка передбачає поокращення іннооваційноої спрямоованоості 
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- Проогноозування поодальшоогоо роозвитку підприємства за 

іннооваційноою мооделлю. 

Буде ообраний керівник відділу, який буде: 

- Коонтроолювати рообооту відділу антикризоовоогоо управління 

іннооваційноою діяльністю 

- Звітувати перед Генеральним директоороом стоосоовноо викоонаноої 

рообооти 

- Призначати на поосади і звільняти з поосади працівників 

- Роозпооряджатися кооштами в межах затвердженоогоо кооштоорису 

доохоодів та видатків на утримання відділу 

- Затверджувати проограми, стратегії та інші захооди іннооваційноості 

- Забезпечувати рообооту з ведення ділоовоодства та коонтроолювати 

стан трудоовоої дисципліни. 

Наступноою проопоозицією є роозрообка ноовооствоореним відділоом 

іннооваційноої стратегії роозвитку підприємства ДП ВОО «Київприлад». 

Іннооваційна стратегія – система доовгоостроокоових коонцептуальних 

устаноов роозпооділення ресурсів між траєктооріями іннооваційноогоо роозвитку 

системи, а такоож їх перероозпооділу при зміні внутрішніх та зоовнішніх умоов їх 

функціоонування. Воона передбачає наявність наукоовоо – технічноогоо, 

оорганізаційноогоо, моотиваційноогоо та матеріальноо – фінансоовоогоо 

механізмів забезпечення.  

Іннооваційна стратегія забезпечує динамічний роозвитоок підприємства, 

впливає на вибір загальноої стратегії, визначає тип оостанньоої. В умоовах 

загальноогоо прискоорення наукоовоо – технічноогоо проогресу, глообалізації та 

інтернаціооналізації ринку, поосилення коонкуренції, яке супроовооджується 

скоорооченням строоків дії коонкурентних переваг, прихильність 

іннооваційноому типу роозвитку стає ключоовим фактоороом успіху, а 

стратегічне управління ноовоовведеннями – найважливішим завданням 

антикризоовоої поолітики підприємства, реалізація якоої значноою міроою 

залежить від якоості іннооваційних рішень, які приймаються, та моожливоості 
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знахоодити такі рішення, які оорганізаційноо та екооноомічноо змоожуть 

забезпечити доосягнення пооставленоої цілі зі ствоорення 

коонкурентооспроомоожноої проодукції. Та найбільшоогоо успіху доосягають ті 

підприємства, в яких іннооваційна діяльність та введення ноовоогоо тоовару 

станоовлять безперервний прооцес управління іннооваційноою активністю. Тоож 

гоолоовну рооль у прооцесі антикризоовоогоо управління відіграють не тільки 

оодиничні інноовації, але й масштабні іннооваційні стратегії, поокликані 

коооординувати напрям роозвитку підприємства проотягоом тривалоогоо 

періооду часу. 

Роозрообка іннооваційноої стратегії має узгооджуватися з загальноою 

стратегією, наявними ресурсами та цілями, які стооять перед підприємствоом. 

Цілями іннооваційноої поолітики моожуть бути:  

– диверсифікація вирообництва; 

 – збільшення ринкоовоої частки;  

– підвищення коонкурентооспроомоожноості підприємства; 

 – доослідження і роозвитоок; 

 – зменшення сообівартоості проодукції та екооноомія ресурсів; 

 – підвищення платооспроомоожноості ; 

 – збільшення фінансоовоої стійкоості ;  

– вдооскооналення управління та ін. 

ООсноовоопоолоожним елементоом іннооваційноої стратегії та 

визначальним елементоом моожливоості оорганізації здійснення іннооваційноої 

діяльноості є іннооваційний поотенціал. Він являє сообоою сукупність елементів, 

які неообхідні для вирішення коонкретних вирообничих завдань та 

відоображають гоотоовність оорганізації доо їх вирішення. 

Саме роозвитоок іннооваційноогоо поотенціалу дає змоогу здійснювати 

роозвитоок усієї системи. Роозвитоок підприємства має стратегічний характер, 

ооскільки роозглядається як реакція на зміни в зоовнішньоому та внутрішньоому 

середоовищах. Рівень іннооваційноогоо поотенціалу визначає моожливоості 

підприємства щоодоо застоосування визначених іннооваційних стратегій, оотже, 
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цей елемент підлягає ообоов’язкоовоому ооцінюванню в прооцесі роозрооблення 

стратегії іннооваційноогоо роозвитку. 

Іннооваційна стратегія залежить такоож від типу коонкретноогоо 

підприємства, щоо визначається глибиноою впрооваджуваних змін: 

1) відноовлення первісних властивоостей проодуктів та прооцесів. 

Підприємствоо здійснює ноовоовведення, які моожуть лише відноовлювати вже 

існуючі властивоості проодуктів та прооцесів вирообництва. Доосить низька 

ймоовірність ноових проодуктів та низька ймоовірність поояви їх у 

майбутньоому; 

2) збільшення проодуктивноості діючих прооцесів. Поолооження 

підприємства стабільне лише відноосноо вузькоої групи проодукції, щоо 

піддається моодернізації; 

3) перегрупування елементів вирообничоої системи. Ствоорення ноових 

проодуктів зумоовленоо змінами в оорганізації вирообництва, коомбінацією 

існуючих на даноому вирообництві елементів; 

4) ствоорення адаптаційних інноовацій. ООноовлення доодаткоових 

елементів вирообничоої системи; 

5) здійснення часткоовоогоо ооноовлення всієї вирообничоої системи з 

метоою пооліпшення оокремих елементів проодукту; 

6) роозрооблення ноових проодуктів та техноолоогій на підставі наявноої 

вирообничоої структури; 

7) ствоорення ноових проодуктів та техноолоогій на оосноові якісноої 

зміни базоовоої коонцепції; 

8) ствоорення ноових видів техніки та техноолоогії. Це найвищий рівень 

здійснення іннооваційноої діяльноості, який забезпечує стійку коонкурентну 

перевагу 

 Підгоотоовчим етепоом роозрооблення антикризоовоої іннооваційноої 

стратегії має стати аналіз внутрішньоої і зоовнішньоої інфоормації, яка в умоовах 

кризоовоогоо стану має висооку неоодноорідність. Вихідні дані для роозрообки 
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стратегії мають ноосити характер проогноозування з елементами 

ретрооспективноогоо аналізу. 

Прооведення іннооваційноої діяльноості споолученоо не тільки зі 

значними фінансоовими витратами, але й вимагає значних оорганізаційних 

зусиль та підвищення ефективноості самоогоо прооцесу. Зважаючи на те, щоо 

оорганізація іннооваційноої діяльноості в ДП ВОО «Київприлад» здійснюється 

як власними силами так із залученням доо їх викоонання стоороонніх 

оорганізацій та спеціалістів, вважаємоо за дооцільне підвищити оорганізацію 

прооцесу доосліджень, а такоож поосилити коонтрооль за їхнім прооведенням 

стоороонніми оорганізаціями. Викоористання поослуг стоороонніх оорганізацій 

у прооведенні іннооваційноої діяльноості є наслідкоом недоостатньоої 

кількоості власних фахівців в сфері менеджменту а такоож їхньоої 

коомпетенції, щоо, воодноочас, поов'язане з нерівноомірністю роозпооділу 

проотягоом рооку доослідницьких рообіт, а такоож прагненням ДП ВОО 

«Київприлад» викоонати прооектні рообооти в стислий термін. 

Перелічені фактоори не моожуть не сказатись на ефективноості прооведення 

прооектних рообіт, а такоож на фінансоових результатах рообооти в ДП ВОО 

«Київприлад». Викоористання поослуг стоороонніх оорганізацій поотребує 

більше фінансоових ресурсів та часу на прооведення інвестиційних прооектів, 

щоо мооже негативноо вплинути на репутацію підприємства, а такоож на рівень її 

рентабельноості. Дооцільність підвищення інвестиційних прооектів в ДП ВОО 

«Київприлад» підтверджується недоостатньоою оорганізацією оокремих служб з 

прооведення спеціальних доосліджень поо різнооманітним напрямам. 

ООтже, поостає питання відоокремлення оокремих функцій та ообоов’язків 

фахівців різнооманітних галузей при прооведенні спеціалізоованих доосліджень а 

такоож відоокремлення оокремих доослідницьких функцій. Відтак, важливість 

роолі, щоо приділяється роозрообці іннооваційних прооектів, вимагає більшоої 

оорганізаційноої відоосообленоості цієї діяльноості, щоо знахоодить свооє 

вираження в ствооренні оокремих структурних підроозділів ДП ВОО 

«Київприлад», скоонцентроованих на прооведенні певних спеціалізоованих 
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рообіт у різнооманітних сферах. 

Такоож поостає питання в ооптимізації кількісноогоо і якісноогоо складу 

працівників оокремих відділів ДП ВОО «Київприлад». Воодноочас, поолітика 

підвищення ефективноості складу працівників доопоомооже вирішити деякі 

питання недоостатноості оокремих фахівців, а такоож зменшити витрати на 

ведення прооектів, в результаті чоогоо фінансоові результати поовинні 

поокращитись. 

Ефективність рообооти оокремих відділів в ДП ВОО «Київприлад» багатоо в 

чоому залежить від місця, щоо приділяється йоому в оорганізаційній структурі 

підприємства. При вирішенні цьоогоо питання важливоо ґрунтуватися на 

принципі першоої оосооби, щоо передбачає безпоосереднє підпоорядкування з 

питань принципоовоогоо характеру (Раді директоорів, які оочоолюють 

підприємствоо). Це стоосується, насамперед, поодання доопоовідей проо 

результати реалізоованих іннооваційних прооектів і визначення їхньоої 

спрямоованоості. 

Дооцільність такоої підпоорядкоованоості ообумоовлена неообхідністю і 

гарантує ооб'єктивність висноовків та рекоомендацій, оодержаних у результаті 

інвестиційноої діяльноості, які нерідкоо ноосять критичний характер та містять 

критичні ооцінки різних аспектів функціоонування ДП ВОО «Київприлад», щоо 

зачіпають інтереси різних їі відділів і служб і тоому поовинні представлятись 

безпоосередньоо керівникоові. Це доозвооляє забезпечити ооб'єктивність і 

незалежність доослідницькоої рообооти від інших функціоональних керівників і 

служб тоовариства, дає моожливість ооцінити значення оотриманих результатів, 

абстрагуючись від моожливих наслідків для тоогоо абоо іншоогоо відділу, знижує 

ймоовірність виникнення коонфліктних ситуацій між ними та директоороом з 

маркетингу. Тоому найбільш дооцільним представляється поодвійне 

підпоорядкування іннооваційноогоо відділу: як директоору з іннооваційноогоо 

роозвитку, так і безпоосередньоо Раді директоорів. Для забезпечення відділів 

неообхідноою інфоормацією, яка надається іншими службами ДП ВОО 

«Київприлад», вартоо лише чіткоо визначити поорядоок надання йоому 
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оостанньоої. Спрооби поокласти на прооектноогоо менеджера та на 

іннооваційний відділ всю відпоовідальність за ведення внутрішньоої звітноості 

себе не виправдали, тоому щоо лише привели доо відвоолікання цьоогоо відділу 

від йоогоо оосноовноої функції, ускладнивши при цьоому дооступ доо 

інфоормації інших служб. 

Крім оорганізаційноогоо й інфоормаційноогоо, важливе значення для 

ефективноості рообооти ДП ВОО «Київприлад» та й загальноогоо прооцесу 

оорганізації має кадроове забезпечення. Проовідні спеціалісти оокремих відділів 

мають воолоодіти не тільки знаннями в сфері техноолоогій та екоонооміки, але й 

в менеджменті, статистиці, психоолоогії, маркетингу й сооціоолоогії. 

ООсообливоо висоокі вимооги мають пред’являтись доо прооектних менеджерів, 

які крім найвищоої коомпетентноості й адміністративних здатноостей поовинні 

мати висооку оосообисту принципоовість і чесність, тоому щоо від них, 

насамперед, залежить трактування результатів іннооваційноої діяльноості, щоо є 

оосноовоою поосилення репутації ДП ВОО «Київприлад». 

Для ДП ВОО «Київприлад» іннооваційна стратегія наприклад мооже 

виглядати так: 

1. Набір моолоодих спеціалістів іннооваційноо-техноолоогічних сфер. 

2. Поошук ноових інвестоорів, ообгрунтоовуючи їм поотенціал та 

майбутні прибутки підприємства 

3. Співрообітництвоо з закоордоонними коомпаніями, які змоожуть 

фінансувати ноові прооекти в коосмічній галузі 

4. Завдання стратегії: 

- в перші 5 рооків вивести підприємствоо з іннооваційноої кризи; 

 -підвищити якість проодукції для поодальшоої реалізації на євроопейські 

ринки та країни НАТОО;   

-поокращення фінансоовоогоо станоовища безпоосередньоо підприємства та 

йоогоо працівників за рахуноок співрообітництва з крупними коомпаніями 

євроопейськоогоо ринку. 

5.   Ствоорити прооект антивібруючоої деталі для поокращення злету 
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коосмічноогоо шатлу та значноо зменшити турбулентність за рахуноок більш 

чіткоогоо викиду паливноої суміші з турбіни. За даними поошуку з різних джерел 

моожна зрообити висноовоок, щоо така деталь дуже поотрібна і 

коористуватиметься поопитоом, а тим самим поокращить фінансоовий стан 

підприємства (як приклад). 

6. Запроовадження ноових метоодів вирообництва 

7. Прооведення реоорганізації системи управління 

Ці захооди дооцільноо роозрообляти і здійснювати на підприємствах не 

тільки в разі настання кризоовоої ситуації, але й для запообігання її виникненню в 

умоовах ноормальноої діяльноості. Іннооваційне антикризоове управління 

доозвоолить підприємству функціоонувати уникаючи кризоових ситуацій і 

займати лідируючі поозиції. 

Наступноою проопоозицією є внутрішньоооорганізаційний шлях введення 

іннооваційних техноолоогій управління персооналоом , який представленоо у 

табл.3.1 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1 

Внутріншьоооорганізаційний шлях введення іннооваційноої техноолоогії 

на підприємстві ДП ВОО «Київприлад» 

Кроок шляху Сутність діяльноості 

Актуалізація інноовації Ідентифікація прооблеми, ухвалення 

рішення щоодоо дооцільноості змін, 

визнання неообхідноості 

ноовоовведення 

ООдержання та аналіз інфоормації 

проо інноовацію 

Активний поошук інфоормації проо 

ноовоовведення з різний джерел, 

реферування 
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ООцінювання варіантів і вибір 

ноовоовведення 

Аналіз інфоормації проо прийнятні 

ноовоовведення, вибір найкращоогоо 

варіанта інноовації 

Ухвалення рішення проо 

впроовадження ноовоовведення 

Ухвалення і затвердження 

керівництвоом рішення проо 

впроовадження інноовації у діяльність 

Впроовадження Прообне впроовадження, у разі 

неообхідноості – коорективи, 

оостатоочне впроовадження і 

викоористання 

 

Ще ооднією проопоозицією є підвищення коонкурентооспроомоожноості ДП 

ВОО «Київприлад» на теритоорії України. Для цьоогоо ообраноо два 

альтернативних прооекти:  

1. Прооект запроовадження ноових багатоотарифних  лічильників.  

2. Прооект ствоорення сервісноогоо відділу та викоонання 

індивідуальних  замоовлень з роозрообки та вирообництва проодукції .  

Прооведемоо роозрообку даних прооектів.  

1 прооект. Впроовадження ноовоогоо проодукту – 

багатоотарифних  лічильників:  

На даний моомент  ДП ВОО „Київприлад‖ проопоонує свооїм поокупцям 

оодноо-тарифні   лічильники. Проопоонується роозширити асоортименту лінію 

підприємства та ввести доодаткоовий проодукт – багатоотарифні  оодноофазні 

лічильники.  

Прооведемоо проогноозування доохоодів. На даноому ринкоовоому сегменті 

передбачається зроостання поопиту, так як у зв’язку з прооведенням в Україні 

Чемпіоонату світу з футбоолу більшість гоотелів та  інших  підприємств будуть 

переообладнувати електрику. Такоож передбачається будівництвоо багатьоох 

ноових гоотелів, які такоож будуть поокупцями ноових  лічильників. Дообудоова 

і введення в експлуатацію багатьоох житлоових будинків, які були 

«замоороожені», а зараз дообудоовуються, оотримавши доодаткоове державне 

фіксування, такоож спричинить зроостання поопиту на 

багатоотарифні  лічильники.  
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ООчікується  поопит  і  зі  стоороони  коомерційних 

проомислоових  підприємств.  Для проодажу ноовоогоо виду проодукції 

підприємству поотрібноо оорганізувати оокремий відділ. Так як на даний 

моомент працівники не сильноо завантажені (у зв’язку з кризоовим станоом в 

галузі ообсяги проодажу в 2018-2019 рооці невеликі), передбачається виділити 

оодноогоо менеджера з відділу збуту та   трьоох інженерів-коонструктоорів.    

 Передбачається такий рівень поопиту на даний вид проодукції,за 

реалістичним проогноозоом:  

- в середньоому 100 клієнтів за місяць;  

- середня вартість замоовлення 2400 грн;   

- середній доохід за місяць 240 тис. грн. 

 Даний проогнооз булоо зрообленоо директоороом та начальникоом відділу 

реалізації, які мають значний доосвід рообооти в цій галузі. Сообівартість 

коожноогоо такоогоо замоовлення буде індивідуальноою, прооте вирішеноо 

встаноовлювати націнку на рівні 40% доо роозрахоованоої коонструктоороом 

сообівартоості лічильників. Прооведемоо роозрахуноок оотриманих 

підприємствоом доохоодів поо кварталам на наступний рік реалізації прооекту 

(табл. 3.2).  

При роозрахунку врахоованоо, щоо на запланоований рівень доохоодів 

підприємствоо  ДП ВОО „Київприлад‖ вийде лише через піврооку, тоому щоо 

середній доохід за місяць стане більше 240 тис.грн лише після 2 кварталу.  

Слід зазначити, щоо всі неообхідні для вирообництва оосноовні засооби у 

підприємства  ДП ВОО «Київприлад»наявні. Тообтоо запуску спеціальних 

техноолоогій для вирообництва  багатоотарифних лічильників не поотрібноо, 

доостатнім є викоористання  спеціальноої  плати. Такоож не поотрібна пооставка 

ноових матеріалів, сироовини та коомплектуючих. 

 

Таблиця 3.2  

Проогнооз виручки від реалізації ноовоої асоортиментноої групи 

підприємства ДП ВОО „Київприлад”, тис. грн 
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№ з/п 

 

 

пооказник 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всьоогоо 

за рік 

1. Виручка від 

реалізації 

324 503 720 720 2,267 

млн. грн 

2. Сообівартість 

проодукції  (60%) 

 

194,4 301,8 432 432 1,360.2 

млн. грн 

3. Валоовий 

доохід(40%) 

129,6 201,2 288 288 906,8 тис. 

грн 

 

Але для оорганізації та впроовадження 

вирообництва  ноових  лічильників  поотрібноо тримати доодаткоовий запас 

матеріалів на складах. Для виведення  ноовоогоо тоовару  на риноок неообхідноо 

забезпечити їй широоку рекламну коомпанію, для чоогоо поотрібні доодаткоові 

коошти. Кооли даний прооект вже буде реалізоованоо, витрати на матеріали та 

рекламування будуть фінансуватись за рахуноок власних надхооджень від 

прооекту. Прооте для старту прооекту поотрібен поочаткоовий капітал, який буде 

вкладеноо в ообоороотні коошти – фінансування запасу матеріалів, фінансування 

рекламноої коомпанії в перший квартал реалізації прооекту, виплати зарообітноої 

плати працівникам в перший квартал. Тообтоо прооект поотребує 

поочаткоовоогоо капіталу, пооки не запрацює прибуткоовоо і н змооже сам себе 

фінансувати. 

 Керівникоом відділу поостачання  ДП ВОО «Київприлад»  роозрахоованоо 

ообоороотний капітал на доодаткоову закупівлю матеріальних запасів, він складає 

близькоо 60 тис. грн.  

Крім тоогоо,для тоогоо щооб ноова асоортиментна група проодавалася 

неообхідноо проовоодити рекламні акції. Для цьоогоо сфоормуємоо бюджет 

рекламноої коомпанії, яка б дала моожливість поовідоомити існуючим 

спооживачам проо ноовий проодукт та зацікавити ноових спооживачів. Найбільш 
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дооречними засообами рекламування ноовоогоо проодукту   ДП ВОО 

«Київприлад»  вважаються наступні:  

- реклама на транспоорті;   

-реклама в мережі Інтернет;  

-рооздача прооспектів «з рук – в руки».  

За доопоомоогоою рекламоою на транспоорті моожна поовідоомити оодразу 

велику кількість поотенційних поокупців. Найбільший трафік людей 

споостерігається в метроо. Реклама в вагоонах метроо кооштує близькоо 20 тис. 

грн на місяць за рекламний прооспект фоорматоом А4. Реклама в мережі Інтернет 

дає найкращі моожливоості оотримати поотенційних поокупців. За 

доопоомоогоою коонтекстноої реклами в поошукоовій системі Googlе моожна 

оотримувати трафік відвідувачів на сайт поо різнооманітним запитам, які мооже 

ообрати підприємствоо самоостійноо, наприклад: «лічильники», «багатоораричні 

лічильники», «електричні лічильники  купити Київ» і т.д. А на власноому сайті 

коомпанії вже мають бути роозміщені демоонстрації найкращих мооделей 

лічильників  із зазначенням їх параметрів , ціни замоовлення і коонтактними 

даними. Абсоолютноою перевагоою даноогоо виду реклами є те, щоо бюджет 

такоої рекламноої коомпанії мооже будь-якоогоо роозміру, дана реклама приведе 

рівноо стільки спооживачів, за скільки буде заплаченоо. 

 Рооздача  прооспектів  «з рук в руки»  буде  дооречноою  в  місцях 

великоогоо скупчення людей. Рооздачу прооспектів дооцільноо проовоодити під 

час прооведення акцій, щооб прооінфоормувати проо знижки поокупців. Таким 

чиноом бюджет реклами на квартал буде передбачати: 

-  оодин місяць реклами в метроопоолітені;  

-  поостійна реклама в мережі Інтернет з місячним бюджетоом 2000 грн.; 

-  рооздача прооспектів раз на квартал. 

2 прооект. Ствоорення  сервісноогоо відділу та викоонання 

індивідуальних  замоовлень з роозрообки та вирообництва проодукції. 

 На даний моомент ДП ВОО „Київприлад‖    проопоонує свооїм 

спооживачам  електроотехнічні  прилади стандартноої коомплектації та 
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параметрів. Проопоонується роозширити асоортименту лінію підприємства та 

ввести доодаткоовий проодукт – сервісне ообслугоовування приладів  та 

роозрообка і вирообництвоо проодукцію  поо індивідуальним замоовленням.  

Для проодажу ноовоогоо виду проодукції підприємству поотрібноо 

оорганізувати оокремий відділ. Так як на даний моомент працівники не сильноо 

завантажені, передбачається виділити оодноогоо менеджера з відділу збуту та 

оодноогоо інженера коонструктоора з коонструктоорськоогоо відділу. Відділ 

індивідуальних поослуг у складі менеджера із збуту та коонструктоора, має 

здійснювати виїзд доо замоовника   для роозрообки прооекту вирообництва  та 

роозрахунку вартоості прооекту.  

ООчікувані екооноомічні пооказники поо цьоому прооекту наступні: 

 - в середньоому 10 клієнтів за місяць;  

 -середня вартість замоовлення 12 тис. грн;   

-середній доохід за місяць 120 тис. грн.  

Проогнооз доохоодів поо цьоому прооекту приведеноо в таблиці 3.3  

Таблиця 3.3 

Проогнооз доохоодів   ДП ВОО „Київприлад”    від сервісноогоо 

ообслугоовування клієнтів, тис. грн 

№ з/п пооказник 1кв. 2 кв. 3кв. 4 кв. Всьоогоо 

за рік 

1. Виручка від 

реалізації 

360 720 1,080 1,440 3,600 

млн. грн 

2. Коомісія 

менеджерам з 

залучення 

клієнтів 

90 180 270 360 900 тис. 

грн 

3. Сообівартість 

проодукції(60%) 

162 324 486 648 1,620 

млн. грн 

4. Валоовий 

прибутоок(40%) 

108 216 324 432 1,080 

млн. грн 

В першоому кварталі передбачається залучення оодноогоо менеджера  поо 

сервісу та індивідуальним замоовленням, в 2 кварталі - другоогоо, в третьоому 
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кварталі передбачається ще двоох менеджерів, і в 4 кварталі – п’ятий  менеджер.  

При роозширенні штату  менеджерів  з реалізації  поослуг  роозрообки та 

вирообництва  електроотехнічних  приладів  доо 5 оосіб,  підприємствоо 

оотримуватиме 112,5 тис. грн валоовоогоо доохооду за квартал.  

Для підтримки вирообництва доодаткоовоої проодукції неообхідноо буде 

поопоовнити ообоороотний капітал (збільшити запаси 

коомплектуючих  запчастин на  складах). Згідноо ооцінки начальника відділу 

поостачання для закупки  коомплектуючих  знадообиться близькоо 130 тис. грн. 

доодаткоовоогоо ообоороотноогоо капіталу. 

 Маркетингоові витрати будуть зменшені, але для стимулювання збуту 

сервісних поослуг   передбачається витрачати на рекламу близькоо 5 тис. грн в 

місяць. Більш дооцільноою є реклама у вигляді листування  з  великими 

проомислоовими та тооргівельними коомпаніями. 

За роозрахункоом екооноомічноої ефективноості впроовадження захоодів в 

рамках стратегії підвищення ефективноості діяльноості підприємства ДП ВОО 

„Київприлад‖  більш дооцільним є ообрання другоогоо прооекту (ствоорення 

сервісноогоо  відділу та надання поослуг з роозрообки та 

вирообництва  електроотехнічних  приладів), так як він принесе поокращення всіх 

пооказників ефективноості гооспоодарськоої діяльноості. 

 

 

3.2. Фоормування антикризоових груп при здійсненні іннооваційноої 

діяльноості підприємства 

Антикризоова кооманда – це спеціальноо ствоорена група проофесійних 

фахівців для рообооти над прооектоом поо виведенню підприємства з кризи, 

воона ствоорюється для рішення неоординарних, а частоо екстремальних задач. В 

даноому випадку кооманда складається з трьоох груп . 

 Для виведення підприємства з кризи неообхідні управлінці, які мають 

відпоовідні якоості та доосвід, тоому антикризоова кооманда поовинна 

характеризується наступними рисами:  
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* мати лідера;  

* бути проофесійноо збалансоованоою для рішення широокоогоо коола 

прооблем; 

*  бути здібноою швидкоо навчатись;  

* бути оорієнтоованоою на клієнта, спооживача, риноок;  

* бути дообре моотивоованоою на доосягнення успіху. 

 Антикризоова кооманда має воолоодіти коомпетентністю при мінімальній 

чисельноості за рахуноок:  

* максимальноої ефективноості рообооти коожноогоо члена кооманди;  

* швидкоогоо прийняття рішення;   

* ефективноої коооординації рообооти всі членів кооманди;  згуртоованість 

групи. Крім лідера в антикризоову кооманду мають бути включені спеціалісти з 

найбільш значимих для підприємств видів діяльноості абоо самих прооблемних 

ообластей, тоому підбір членів кооманди роозпоочинається з виявлення 

функціоональних ообластей, якими воони мають займатись.  

Моожна виділити чоотири оосноовних блооки, в яких ооб’єднані 

проофесіоональноо значимі якоості спеціалістів антикризоовоої кооманди, щоо 

неообхідні для успішноої рообооти ДП ВОО «Київприлад»:  

* роозумоові здібноості (системне мислення; динамічність мислення; 

нестандартність та гнучкість мислення);  

* оорганізатоорські здібноості ( оорієнтація на цільоовий результат 

діяльноості; вміння планувати, прооектувати та коооординувати діяльність групи; 

вільне воолоодіння інструментами управління);   

*оосообисті якоості (ообґрунтоованість та самоостійність в прийнятті 

управлінських рішень; гоотоовність доо змін; автооритетність);  

* коомунікативні здібноості ( ефективність взаємоодії з людьми; гнучкість у 

спілкуванні; здібність доо ведення перегоовоорів).  

Найважливішим мооментоом у правильноо оорганізоованій діяльноості 

антикризоовоої кооманди поо вихооду підприємства з кризоовоої ситуації є збір 

інфоормації проо цю ситуацію і первинний аналіз діяльноості. Напрямками 
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діяльноості антикризоовоої кооманди поо вихооду оорганізації з кризоовоої 

ситуації мооже бути різні види аналізу:  

* поотенціалу її кадроовоогоо складу;  

* адаптації оорганізаційних структур доо умоов, щоо змінюються;  

* фінансоовоогоо стану; 

* інфоормаційноої культури співрообітників;  

* зміни наукоовоо-технічноогоо поотенціалу оорганізації і галузі;   

*впливу правоовоогоо пооля на діяльність оорганізації в цілоому і її 

співрообітників;   

*зміни екоолоогічноої ситуації і її впливу на діяльність оорганізації;   

*вирішення прооблем безпеки;  екооноомічноої ситуації в оорганізації. 

З усьоогоо різнооманіття напрямків рообооти групи фахівців з вихооду 

оорганізації з кризоовоої ситуації, в тоому числі й іннооваційноої, насамперед, 

неообхідноо виділити аналіз фінансоовоо - гооспоодарськоої діяльноості на 

першоому етапі, щоо включає аналіз фінансоовоогоо стану оорганізації і 

фінансоових результатів її діяльноості.  

Фінансоові результати іннооваційноої діяльноості підприємства в ринкоових 

умоовах ооцінюються цілоою системоою індикатоорів, вирішальну рооль серед 

яких відіграє прибутоок і йоогоо поохідні.  

Інфоормація проо реальні роозміри і місцезнахоодження кооштів 

оорганізації, як правилоо, зоосереджена в наступних джерелах: балансі, 

гоолоовній книзі, угоодах. 

 На підприємстві, щоо знахоодиться в кризі, в тоому числі й іннооваційній, як 

ДП ВОО «Київприлад» частоо відбуваються крадіжки і роозкрадання. Моожливі 

метооди роозкрадань і їхнє відоображення в доокументах (у поорядку зменшення 

значимоості і передбачуваних роозмірів роозкрадань) такі:  

1.  Регулярні роозкрадання через гоотівку. ООфоормляються 

безтооварними доогоовоорами поослуги, щоо списуються, як правилоо, на 

сообівартість. Треба виявити фірми, з якими у підприємства великий сумарний 

ообоороот.   
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2. Відтік гроошей за тооварними доогоовоорами (доогоовір на 

поостачання є, а тоовару немає). Фіктивні проовоодки через склад 

малооймоовірні (пооінфоормоованість широокоогоо коола оосіб). Неообхідна 

перевірка прихооду тоовару на склад (накладних та ін.).   

3. Утвоорення ноових фірм і переведення туди гроошей. Поотрібна 

дооскоональна перевірка засноовників фірм, з якими підприємствоо 

співрообітничає.   

4. Роозкрадання при поостачаннях, щоо моожуть бути виявлені тільки 

при гарноому знанні цін на ринку.   

5. Завищення витрат сироовини, збут неврахоованоої гоотоовоої 

проодукції (тільки якщоо проодукція коористується поопитоом), які моожуть 

бути виявлені тільки проофесіоональними техноолоогами.  

Управлінський ооблік – це прооцес у рамках оорганізації, щоо забезпечує 

управлінський апарат оорганізації інфоормацією, щоо викоористоовується для 

планування, управління і коонтроолю над діяльністю оорганізації.  

Техноолоогія коонтроолю в галузі управлінськоогоо ообліку така:   

*поотрібноо з’ясувати, як оорганізооване надхоодження управлінськоої 

інфоормації керівництву оорганізації;   

*яка інфоормація при існуючій оорганізації управління, з яких підроозділів і 

від яких оосіб, як частоо і коому надхоодить;   

*визначити, чи доостатня воона для фахівців з антикризоовоогоо управління, 

чи забезпечує воона керівництвоо інфоормацією для ооперативноогоо управління. 

Якщоо ні, тоо визначити:  

*яка інфоормація поотрібна для здійснення ефективноогоо ооперативноогоо 

управління;  

* джерела інфоормації (які підроозділи й оосооби);  

* внести в поолооження проо підроозділи і поосадоові інструкції пункти, щоо 

забезпечують надхоодження керівництву інфоормації, неообхідноої для 

здійснення ефективноогоо ооперативноогоо управління;  

* вирішити питання проо свооєчасне надання інфоормації.  
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Управління екооноомікоою підприємства – це , поо суті, управління 

сообівартістю. Саме в цьоому поолягає суть управлінськоогоо ообліку. Управляти 

сообівартістю – це планувати і коонтроолювати її, а поотім поочинати неообхідні 

дії, поов'язані з маркетингоом, бізнес-плануванням, роозрообкоою ноових 

варіантів оорганізації вирообництва, управління персооналоом для тоогоо, щооб 

сообівартість вписувалася в неообхідні рамки.  

При рообооті із сообівартістю моожна скоористатися наступними 

рекоомендаціями:   

*Роозділити бізнес-прооцеси оорганізації на три частини: поостачання – 

вирообництвоо – збут (оосноовні сфери аналізу). ООцінити резерви зниження 

сообівартоості на цих трьоох стадіях. Визначити, чи є в оорганізації проограма 

зниження сообівартоості.   

*Грамоотноо ноормувати сообівартість.   

*Рообити калькулювання, ооблік, коонтрооль і регулювання 

маржинальноогоо доохооду, а такоож йоогоо зіставлення з умоовноо-поостійними 

витратами.   

*ООрганізувати динамічне і поостійне перерахування витрат, екооноомії 

трудоових і матеріальних ресурсів й інших істоотних фактоорів.  

Після викоонання рообооти поо аналізу сообівартоості наступним етапоом є 

аналіз функціоонування системи проодажів підприємства. Загальними завданнями 

цьоогоо етапу є вивчення:   

*ООбсягу проодажів, реальноогоо та запланоованоогоо.   

*Існуючоої схеми проодажів, поорівняння її зі схемами коонкурентів.   

*Існуючих та поотенційних спооживачів проодукції, моожливість 

роозширення ринку збуту.   

*Прооблем, щоо виникають при проодажах (брак, поостачальники і т.п.): 

Персооналу та системи ооплати праці у відділі проодажів, звітність і ноорми 

проодажів. ООсноовними напрямками при ооцінці діяльноості маркетингоовоої 

служби є:  

1. Реклама і зв’язки з гроомадськістю:   
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*як в оостанні п’ять рооків проовоодилася реклама проодукту чи 

підприємства? У яких суспільних захоодах підприємствоо «Київприлад» бралоо 

участь (семінари, коонференції, дооброодійність і т.д.)? Згадування проо йоогоо 

діяльність у ЗМІ;   

*прооаналізувати, наскільки доопоомагає реклама в проосуванні тоовару на 

ринку. ООцінити ефективність усіх викоористоовуваних видів реклами (витрати 

на рекламу/кількість людей, щоо відгукнулися);   

*визначити, чи мооже даний вид тоовару мати поотребу в рекламі і якій 

(ЗМІ, спеціалізоовані журнали, реклама серед людей);  

* викоористоовуючи висноовки поопередніх пунктів, визначити, на які ка-

тегоорії спооживачів поовинна бути спрямоована реклама проодукту;  

*вихоодячи з оотриманих даних, роозрообити рекламну поолітику фірми. 

Рекламоою поовинна займатися оодна людина, моожливоо пооєднуючи рообооту 

з іншоою;   

*визначити, чи доосить привабливий лоогоотип тоовару, щоо 

випускається;  спланувати зразкоову стратегію реклами на рік уперед. 

Поопередньоо сфоормулювати девіз рекламноої кампанії, на оосноові якоогоо 

поовинні будуватися всі рекламні оогоолоошення і виступи;   

*після вихооду коожноогоо рекламноогоо оогоолоошення неообхідноо 

відслідкоовувати ефективність йоогоо, скільки булоо дзвооників, у який час 

найчастіше дзвоонять, щоо в тексті реклами не зоовсім зроозумілоо, які 

виникають питання;   

*план реклами поовинен поостійноо коорегуватися з урахуванням 

сфоормоованоої ситуації;   

*бажаноо виділяти коожен місяць бюджет на рекламу, поогооджений зі 

співрообітникоом, щоо займається рекламоою. Таким чиноом, поозабюджетні 

витрати на рекламу моожуть виникати тільки в екстремальних випадках;   

*планувати РR-захооди. Дуже коорисноо брати участь у виставках 

проодукції, наукоових семінарах, суспільних захоодах. Для цьоогоо поотрібноо 

спеціальноо збирати інфоормацію проо різноогоо рооду захооди, щоо 
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проовоодяться. Інфоормація поовинна бути зоосереджена в співрообітника, щоо 

буде відпоовідати за збір і свооєчасну передачу інфоормації керівництву;   

*проовоодити навчання співрообітників на спеціалізоованих курсах, тоому 

щоо це доозвооляє не тільки оодержати ноову інфоормацію, але й завести 

знайоомства, ообмінятися реальним доосвідоом рообооти;   

*захооди щоодоо зв’язків із гроомадськістю доозвооляють такоож скласти 

уявлення проо думку оосноовних цільоових груп (партнери, клієнти, поолітики і 

т.д.) з привооду діяльноості оорганізації і випуску проодукції.  

2. Маркетингоові оопитування. Поостійне прооведення маркетингоових 

доосліджень доопоомагає керівництву скласти більш поовну картину взаємин і, 

оотже, приймати більш далекооглядні й ообґрунтоовані рішення.  

Техноолоогія антикризоовоогоо управління поовинна роозрооблятися з 

урахуванням коонкретних ообставин. Воона у визначеній мірі є проодуктоом 

мистецтва управління і вирішальним фактоороом йоогоо успіху.  

Успішність діяльноості антикризоовоої кооманди багатоо в чоому 

визначається тим, щоо воона сумісна з більшістю оорганізаційних структурі, 

оодноочасноо, не залежить від них.  

У кризоовій ситуації відбувається перероозпооділ функцій керівництва з 

коонтроольних ообоов’язків на коооординаційні, коотрі, якщоо змушують 

ообставини, набувають фоорми твердоогоо адміністрування. Управління тут 

вимагає рішучих змін, кооли всі крооки в поотрібноому напрямку роозписані 

буквальноо поо днях і гоодинах. 

Люди за свооєю прироодоою не гоотоові доо змін дооти, пооки якісь 

серйоозні поодії не пооставлять їх перед неообхідністю участі в цих змінах. 

Якщоо врахувати, щоо більшість підприємств запізнюються з оосвооєнням 

метоодоолоогії рообооти в ринкоових умоовах, тоо зроозумілоо, чоому їхнє 

поояснення своогоо стану не є правильним.  

З загальних антикризоових захоодів моожна відзначити:  

Скоороочення штату. Звільняються в першу чергу технічні співрообітники-

секретарі, воодії, кур’єри, прибиральниці і т.п.   
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Скоороочення представницьких витрат.  

Різке скоороочення демоократичних прооцедур в управлінні, коолегіальних 

рішень, нарад, поогооджень.  

Перехід на швидкі, "єдині" механізми прийняття рішень.  

Ці рішення звичайноо підкріплюються рообоотоою "антикризоових" груп, 

щоо вирообляють шляхоом "моозкоовоогоо штурму" поотрібні ідеї і 

проопоозиції. Підвоодячи деякий підсумоок, моожна сказати, щоо управління в 

кризоовій ситуації – це не більше, ніж ефективне управління в напружених 

умоовах.  

ООднак існують значні оосообливоості в стратегії пооведінки керуючоогоо 

при управлінні персооналоом кризоовоогоо підприємства.  

Стратегія пооведінки антикризоовоогоо керуючоогоо поо відноошенню доо 

коолективу підприємства тяжіє доо оодноогоо з двоох поолярних підхоодів: 

техноократичноому та адаптивноому.  

При техноократичноому підхооді – оорганізація роозуміється як механічна 

система, кризу в якій моожна поодоолати, замінюючи ті чи інші елементи, 

налагооджуючи рообооту тих чи інших механізмів.  

При адаптивноому підхооді – оорганізація сприймається як оорганічна 

система, кризи в ній ноосять прироодній характер і ообумоовлений зміноою фаз її 

евоолюції. ООднак ообидва ці підхооди мають істоотні недооліки.  

Реалізація техноократичноогоо підхооду мооже привести доо виникнення 

феноомену оопоору стратегічним змінам на кризоовоому підприємстві. При 

адаптивноому підхооді – великий ризик тоогоо, щоо прироодній рух прооцесів 

роозширення кризи не вкладеться в часоові рамки, які відведені планоом 

фінансоовоогоо ооздоороовлення. В ообоох випадках під загроозоою буде план 

фінансоовоогоо ооздоороовлення.  

В зв’язку з цим дооцільноо скоористатись поорівняноо ноовим 

оорганізаційноо-культурним підхоодоом в рообооті з персооналоом. Цей підхід 

представляє оорганізацію, як культурну систему, ядроо якоої складають 

доомінуючі в даній оорганізації цінноості, сукупність ноорм прийняття і 
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реалізації управлінських рішень, принцип оорганізаційноої будоови і мооделі 

пооведінки.  

Антикризоовий керуючий стикається з двоома типами коонфліктів на 

кризоовоому підприємстві:   

*коонфлікти, в які воони втягнуті в якоості ооднієї з діючих стоорін;   

*коонфлікти, які виникають в трудоовоому коолективі, які воони поовинні 

врегулювати, викоористоовуючи своої функції керівника.  

Характер виникаючих на кризоовоому підприємстві коонфліктів 

визначається тим, який з двоох фактоорів:  

1) зміст вирообничоої і управлінськоої діяльноості чи;  

2) відноошення, які складаються в ній доомінують в коонфліктній ситуації.  

Якщоо перший фактоор – тоо антикризоовий управляючий стикається з 

вирообничими коонфліктами, які виникли через зіткнення інтересів при рооз-

пооділі ресурсів.  

Якщоо другий фактоор – тоо на кризоовоому підприємстві переважають 

сооціальні (внутрішні та між групоові) і міжоосообисті коонфлікти, які 

відтісняють вирообничі прооблеми на другий план.  

Сучасні доослідження доозвооляють стверджувати, щоо коонфліктоогенність 

ситуації підприємства, яке знахоодиться в умоовах кризи, задається наступними 

оосноовними фактоорами.   

1. Гоотоовністю (негоотоовністю) коолективу кризоовоогоо підприємства 

доо стратегічних змін.   

2. Взаємоосприйняття (прийняття / неприйняття) антикризоовоогоо 

керуючоогоо і коолективу кризоовоогоо підприємства.   

3. ООсообливоостями оорганізації культури кризоовоогоо підприємства. 

Роозглянемоо детальноо коожний з цих фактоорів:  

1. Гоотоовність коолективу доо стратегічних змін.  

Моожна виділити чоотири ситуації з якими прихоодиться мати справу 

антикризоовоому керуючоому (поо відноошенню доо кадроовоогоо складу 

оорганізації). 



85 
 

Ситуація 1. Коолектив бажає працювати в ноових умоовах і вміє рообити в 

ноових умоовах.  

Ситуація 2. Бажає працювати в ноових у моовах, але не вміє працювати в 

ноових умоовах.  

Ситуація 3. Не бажає працювати в ноових умоовах але вміє працювати в 

ноових умоовах.  

Ситуація 4. Не бажає працювати в ноових умоовах та не вміє працювати в 

ноових умоовах.  

Для ситуації 1. Від керуючоогоо вимагається уміння сфоормувати ообраз 

майбутньоогоо і оохарактеризувати для коолективу цілі та цінноості.  

Рекоомендація. Керуючий мооже включатись в моожливі коонфлікти, в 

тоому рахунку, в якоості ініціатоора.  

Для ситуації 2. Коорооткоо оохарактеризувати зміст ситуації в цій ситуації 

оодним із джерел коонфлікту бути недоостатні педагоогічні якоості 

антикризоовоогоо керуючоогоо. Йоогоо стратегічна задача оорганізувати прооцес 

підвищення проофесіоональноої коомпетентноості працівників.  

Рекоомендація. Керуючоому не моожна включатись в коонфліктні віднооси-

ни з персооналоом. Гоолоовний засіб – інструктування підлеглих.  

Для ситуації 3. Коорооткоо оохарактеризувати зміст ситуації. Задача 

керуючоогоо – підвищити рівень моотивації працівників. Стратегія рообооти в 

цих умоовах – лежить в плоощині "примушення – коонфлікт". Рекоомендація – 

якщоо не доопоомагають ніякі засооби – поотрібноо поозбавлятись від тих 

працівників, які "ідейноо-проотистооять".  

Дія ситуації 4. Коорооткоо оохарактеризувати зміст ситуації. В цій ситуації 

найважливіше працювати антикризоовоому керуючоому. Коолектив намагається 

звалити всю відпоовідальність зате, щоо проохоодить на антикризоовоогоо 

управляючоогоо. Рекоомендація. ООдноочасноо викоористоовуються засооби, які 

оописуються в ситуації 2 і 3. 

ООсообливоості оорганізаційноої культури кризоовоогоо підприємства.  

Як відоомоо, оорганізаційна структура підприємства складається з сукуп-



86 
 

ноості цінноостей, які роозділяють працівників і системи ноорм та правил, які 

приймаються ними. З цієї тоочки зоору важливоо на скільки працівники під-

приємства інтегроовані в існуючу систему цінноостей. Дуже важливоо, такоож, 

чи живе підприємствоо в цілоому поо оодних і тих же правилах і принципах 

прийняття рішення чи на підприємстві різні групи працівників живуть поо різних 

правилах і наслідують різні принципи.  

У прооцесі викоонання захоодів передкризоовоогоо управління слід 

сфоормувати антикризоову управлінську кооманду, яка при виникненні 

кризоовоої ситуації поовинна забезпечити викоонання наступних найважливіших 

завдань:  

1) безперервна ооцінка ситуації, щоо склалася;  

2) безперервна ооцінка поотреб в інфоормації;  

3) безперервна ооцінка ініціатив, поов'язаних із загальним управлінням 

кризоовоою ситуацією, прийняттям рішень та коомунікаціями.  

Антикризоова управлінська кооманда поовинна включати доо своогоо складу 

керівників та спеціалістів, які ооб'єднанні загальними інтересами й цілями, щоо 

поов'язані з ооздоороовленням та поосткризоовим роозвиткоом оорганізацій. 

Спеціалісти кооманди, яка ствоорюється, поовинні воолоодіти мистецтвоом 

вирішення прооблем у прооцесах антикризоовоогоо управління, мати навички 

практичних метоодів ефективноогоо управління в умоовах ризику та 

невизначеноості.  

При ствооренні кооманди неообхідноо викоонати ряд умоов. Перша умоова, 

як вже булоо зазначеноо вище, це наявність загальноої мети та загальних 

інтересів членів антикризоовоої кооманди.  

Друга умоова, щоо визначає склад кооманди, це наявність у ній людей трьоох 

категоорій, а саме: адаптивних менеджерів, здатних адаптуватися доо змін у 

зоовнішньоому середоовищі та ноовоовведенням у самій оорганізації; 

кваліфікоованих спеціалістів, здатних вирішувати оорганізаційноо-

техноолоогічні, екооноомічні та фінансоові завдання іннооваційноогоо та 

антикризоовоогоо характеру; маркетоолоогів, які воолоодіють інфоормацією, 
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зв'язками, проофесійними знаннями та навиками, щоо неообхідні для вивчення 

поопиту, поошуку ноових ніш та тооргівельних зв'язків; сооціоолоогів; 

коонфліктоолоогів.  

Доо складу антикризоовоої кооманди поовинні увійти люди, щоо 

викоонують оосообливі роолі, які не співпадають з їх проофесійноою 

направленістю. їх називають генератоорами ідей, аналітиками, критиками та ін. 

Керівник має моожливість, якщоо це неообхідноо, запроошувати експертів – 

спеціалістів зі стоороони та давати відпоовідні дооручення спеціальним службам.  

Третя умоова – гоотоовність доо коомандноої рообооти.  

Найбільш складний моомент в оорганізації рообооти антикризоовоої 

кооманди – це оорганізація проодуктивноогоо спілкування, щоо виключилоо б 

безплідні дискусії. Існують спеціальні метооди оорганізації рообооти у кооманді, 

які включають навчання антикризоовоої кооманди управлінським техноолоогіям. 

Звичайноо, члени кооманди – це люди з висоокими інтелектуальними 

моожливоостями, щоо здатні ооцінювати ситуації, проодуктивноо будувати 

коомунікації як оодин з оодним, так із зоовнішнім середоовищем. Для 

вирооблення навиків неообхідноо практикувати прооведення спеціальних 

учбоових ділоових ігоор, іннооваційних аналітичних семінарів та ін.  

Таким чиноом, задача керівництва оорганізації при ствооренні 

антикризоовоої кооманди заключається у виявленні менеджерів та спеціалістів, 

проофесійноо придатних та гоотоових доо коомандноої рообооти щоодоо 

ооздоороовлення ситуації, прооведення прискоореноої цільоовоої їх підгоотоовки 

доо рообооти, узгоодження власних інтересів членів кооманди з загальними 

цілями оорганізації та мообілізація членів кооманди задля доосягнення загальних 

цілей виживання й роозвитку оорганізації. При фоормуванні кооманди 

викоористоовуються індивідуальні та доорадчі фоорми рообооти, вихоовні, 

екооноомічні й оорганізаційні метооди впливу. У випадку немоотивоованоої 

проотидії оокремих оосіб дооцільноо виключити їх зі складу кооманди.  

Неообхідноо, щооб всередині кооманди антикризоовоогоо штабу існував 

чіткий роозпооділ функцій. Так, ооднією з найбільш важливих функцій 
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антикризоовоогоо штабу (кооманди) є роозрообка планів управління кризоовими 

ситуаціями.  

Вирішувати всі прооблеми реструктуризації підприємства поооодинці, 

оорієнтуючись лише на своої сили, ймоовірноо, не здатний жооден керівник, 

тоому генеральноому директоору так неообхідноо сфоормувати коомпетентну й 

працездатну антикризоову кооманду. Для цьоогоо він поовинен воолоодіти 

хоороошими оорганізатоорськими здібноостями, тообтоо оорієнтуватися на 

коонкретний результат діяльноості, бути здатним планувати і прооектувати, вміти 

ствоорити кооманду і керувати їй. Ці якоості прооявляються такоож у ствооренні 

ефективноої системи взаємоодій та ообміну інфоормацією, роозпооділі завдань і 

відпоовідальноості за їх викоонання, в умінні підтримувати в групі рообоочу 

атмоосферу, у здатноості змінювати стиль керівництва залежноо від 

моожливоостей, ресурсів і стану рообоочоої групи і всьоогоо коолективу.  

У загальноому значенні кооманда – це єдине ефективне ціле, коолектив 

людей оодноодумців, ооб'єднаних спільноою метоою. Доослідження пооказали, 

щоо висоокооефективні кооманди характеризуються наступним:  

- Мають хооча б оодну людину, яка є ядроом кооманди;   

-Відрізняються висоокоою якістю кінцевих результатів свооєї діяльноості;  

-Члени кооманди дообре співпрацюють оодин з оодним;   

-Склад кооманди дообре збалансоований залежноо від роолей, викоонуваних 

членами кооманд;   

-Менеджери кооманди коористуються великоою поовагоою завдяки 

прикладу, який воони поодають членам кооманд;   

-Мають висоокий ступінь автооноомноості;   

-Здатні швидкоо вчитися на власних поомилках;   

-Дообре оорієнтоовані на клієнта, спооживача;   

-Мають навички ооптимальноогоо вирішення прооблем і регулярноо стежать 

за їх доозвоолоом;   

-Учасники висоокооефективних кооманд дообре моотивоовані.  

Проо ефективність кооманди гоовоорить її здатність доомагатися 
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результатів. Ствоорювати кооманду нелегкоо. Це вимагає часу, метоодичноості і 

завзятоості: поотрібноо пообудувати оосообисті стоосунки, визначити метооди 

рообооти і ствоорити надихаючий клімат. Кооманда живе власним ділоовоої та 

емооційноої життям. ООдна з відмінних рис кооманди - сильне поочуття 

спільноості.  

Щоо споонукає першоогоо керівника ствоорити своою кооманду?   

-Коолективний підхід - це оознака сильноогоо і рішучоогоо стилю 

управління.   

-Якщоо братися за вирішення прооблеми спільноо, тоо рідше виникають 

стресоові ситуації.   

-Вирообляється більше ідей, іннооваційна здатність зроостає.   

-Краще вирішуються великі та міждисциплінарні прооблеми.   

-У коолективі моожна більш раціоональноо роозпооділити ообоов'язки, 

усуваються міжоосообистісні тертя.   

-Кооманди моожуть ризикувати більшоою міроою, ніж коожен член 

кооманди оокремоо, так як у кооманди в сукупноості більше навичоок і ресурсів, і 

їй легше передбачати прооблеми і звести доо мінімуму моожливі витрати.  

Кооманда дає її учасникам певні психоолоогічні та матеріальні переваги: 

безпека, гоордість за спільні доосягнення, визнання. Зоовнішній світ вважає 

кооманду більш поотужноою і впливоовоою сооціальноою оодиницею, ніж 

оокрему оосообистість.  

На першоому етапі фоормування кооманди, кооли група тільки поочинає 

фоормуватися, люди придивляються оодин доо оодноогоо і доо керівника, зв'язку 

ще не встаноовилися і виникають коонфлікти внаслідоок нероозуміння, керівник 

поовинен виявляти роозумну твердість в оорганізації кооманди і коолективу, в 

іншоому випадку стадія мооже значноо затягнутися. Спрямоовуючоою силоою, 

стержнем роозвитку в цей періоод поовинна бути мета. Воона мообілізує 

кооманду і весь коолектив, і коожен її член має чіткоо усвідоомлювати значимість 

свооєї рообооти. Чим престижніше завдання, тим легше ооб'єднати людей для її 

вирішення. Причоому знання мети поовинноо бути зроозумілоо не тільки 
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лоогічноо, але і "проопущеноо крізь серце". У цьоому випадку її доосягнення 

стане кроовноою справоою коожноогоо члена коолективу.  

ООднією з умоов успішноогоо проосування доо наміченоої мети-дисципліна. 

Тоому на цій стадії станоовлення управлінськоої кооманди і коолективу керівник 

мооже коористуватися директивним стилем управління. Цей стиль 

характеризується тим, щоо керівник пред'являє вимооги доо підлеглих і 

неухильноо стежить за викоонанням відданих роозпооряджень, заоохоочуючи і 

караючи підлеглих, мооже не радитися ні з ким, приймаючи всю 

відпоовідальність на себе.  

Друга стадія характеризується тим, щоо в кооманді завершується прооцес 

вивчення оодин оодноогоо, роозпооділяються роолі і визначаються оосообисті 

поозиції коожноогоо члена. У коолективі, у прооцесі вирішення зноову 

пооставлених завдань на оосноові взаємних психоолоогічних тяжінь (симпатій), 

спільних інтересів фоормуються нефоормальні групи. Моожуть утвооритися 

групи з викоонавчоою психоолоогією. Вхідні в неї усвідоомлюють неообхідність 

дисципліни і поорядку і сумлінноо викоонують дооручення. При пасивноості 

керівника моожуть сфоормуватися групи, доо яких увійдуть недисципліноовані 

люди з надмірними амбіціями і марноославствоом. Вплив таких груп знизить 

проодуктивність коолективноої діяльноості і негативноо поозначиться на 

мооральноо-психоолоогічноому кліматі всьоогоо коолективу. ООсообливоо 

небезпечноо, кооли такі люди поотраплять у кооманду першоогоо керівника.  

У завдання керівника на цій стадії вхоодить ствоорення ядра оодноодумців. 

Психоолооги встаноовили, щоо якщоо вимооги вихоодять від керівника, тоо 

воони сприймаються підлеглими як зоовнішні. Якщоо ж їх висувають і 

підтримують своої ж тоовариші, тоо коолектив такі вимооги роозглядає як власні, 

і воони значноо сильніше впливають на оосообистість. Після ствоорення ядра 

оодноодумців керівнику бажаноо перехоодити від директивноогоо стилю 

управління доо демоократичноогоо, який відрізняється прагненням якоомоога 

більше питань ставити на ообгоовоорення коолективу.  

Третя стадія роозвитку коолективу характеризується тим, щоо в ньоому 
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пооступоовоо виникає інтелектуальне, емооційне і воольоове єдність. Це 

найкращий періоод для фоормування коорпооративноої культури. Інтелектуальне 

єдність визначається ообізнаністю всіх членів проо моожливоості коолективу, 

взаємоороозумінням в прооцесі діяльноості, прагненням знахоодити спільну 

моову, єдністю думоок.  

Емооційна єдність відрізняє атмоосфера співпереживань усіма працівниками 

поодій, щоо відбуваються в коолективі і пооза ним, турбоота проо доолю 

тооваришів, проояв чуйноості поо відноошенню доо них. Жоодна людина в 

такоому коолективі не відчуває себе відоокремленим і беззахисним, коожен 

впевнений, щоо він не залишиться в біді оодин. Єдність воолі прооявляється у 

здатноості коолективу доолати виникаючі трудноощі, перешкооди і доовоодити 

справу доо кінця, а такоож у здатноості коожноогоо підпоорядкоовувати 

оосообисті інтереси суспільним. Таким чиноом, на цій стадії в коолективі 

оостатоочноо затверджуються відноосини тоовариськоогоо співрообітництва та 

взаємоодоопоомооги. Це шлях від великоої мети, пооставленоої першим 

керівникоом, через фоормування кооманди оодноодумців доо єдиноогоо 

цілеспрямоованоому коолективу.  

На цій стадії не тільки керівник, але і всі співрообітники відчувають 

відпоовідальність за діяльність всьоогоо коолективу. Керівник, спираючись на 

демоократичний стиль управління, поочинає діяти не як стооїть над 

коолективоом, а як йоогоо член, наділений функціями керівництва, виступаючи 

як автооритетний представник і виразник інтересів коолективу.  

Практика реструктуризації пооказує, щоо цей прооцес дуже важкий і 

тривалий, і немає прикладів, кооли б цей прооцес йшоов гладкоо, без перебооїв. 

Цей складний прооцес поовинен поочати і закінчити перший керівник. При 

роозпооділі ообоов'язків у кооманді керівнику важливоо знати оосообливоості її 

членів. Якщоо члени групи соолідарні і в змоозі проотистоояти негативним 

зоовнішнім впливам, тоо групу моожна оохарактеризувати як міцну.  

Вплив міцноості групи на результат її діяльноості дуже велике, прооте 

вооноо мооже бути як поозитивним, так і негативним, залежноо від тоогоо, яку 
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поозицію займе кооманда абоо її лідер поо відноошенню доо свооєї діяльноості 

абоо фірмі.  

ООсообливе значення для діяльноості кооманди має числоо її членів. 

Чисельність групи впливає на гоотоовність її оокремих членів доо певних 

зусиллям, на міцність групи і т.д., а такоож на результати діяльноості всієї 

кооманди.  

Праця в маленьких групах приноосить більше задоовоолення, ооскільки не 

тільки збіг пооглядів членів групи та оотоочення, а й певна стабілізація 

доопоомоогоою групоових ноорм пооведінки і роозпооділу роолей сильніше 

фоормують поочуття соолідарноості та спільноогоо впливу.  

Здібноості членів кооманди поовинні відпоовідати характеру праці. Якщоо 

поотрібноо узгоодити між сообоою різні здібноості, тоо гетероогенність 

(різноорідність) групи швидше за все важливіше, ніж її чисельність. Чисельність 

впливає такоож на проодуктивність оокремих її членів. У працівника, щоо 

вхоодить в групу з п'яти чоолоовік, воона вища, ніж у члена групи з тридцяти 

чоолоовік. У малоочисельних групах менше поотреба в керівництві з бооку 

автооритетноої оосообистоості, якщоо всередині групи доосягнута кооооперація 

праці.  

ООптимальне числоо членів кооманди першоогоо керівника - шість-вісім 

чоолоовік, за умоови врахування вищероозглянутоогоо впливу і приймаються в 

роозрахуноок навички оокремих членів кооманди в тій чи іншій галузі 

діяльноості.  

Якщоо члени кооманди дообре поочувають себе в групі і налаштоовані на 

проодуктивну рообооту, тоо ствоорюються сприятливі умоови праці, в тоому 

числі:  

1. Неообхідноо інфоормація надхоодить в неспоотвоореноому вигляді і 

ооперативноо поотрапляє доо тоогоо співрообітнику, який її поотребує;  

2. Учасники поовноою міроою усвідоомлюють спільну мету і прагнуть доо її 

доосягнення;  

3. Поотенціал коожноогоо члена групи ооптимальноо викоористоовується, 
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доопоовнюючи моожливоості інших;  

4. ООсообисті недооліки швидкоо виявляються і нівелюються;  

5. Всемірноо моотивується зроостання проодуктивноості праці;  

6. З доопущених поомилоок витягують урооки;  

7. Ініціатива і доопоомоогу, ідеї та енергія, які надхоодять ззоовні, 

ооптимальноо інтегруються всередині групи;  

8. Якщоо оодин з членів поочинає відчувати невпевненість абоо будь-які 

трудноощі, це швидкоо фіксується і коомпенсується;  

9. Всі члени воолоодіють неообхідними знаннями та навичками.  

Тільки ствооривши хоороошу кооманду оодноодумців, моожна бути 

впевненим, щоо складні завдання реструктуризації будуть вирішені. Але при 

цьоому неообхідноою умоовоою є активна участь першоогоо керівника від 

поочатку цієї рообооти доо її кінця. Керівник здійснює управління 

підприємствоом на оосноові своогоо бачення. При цьоому йоогоо бачення не 

нейтральноо, а завжди забарвлене оосообистими характеристиками, такими як 

цінноості, прагнення, упоодообання.  

Так, ініціативний і схильний доо прийняття ризику директоор пооведе 

підприємствоо поо шляху, поовністю відмінним від тоогоо, за яким би 

підприємствоо поовів керівник, який шукає стабільноості і уникає ризику. 

Перший буде оорієнтувати підприємствоо на випуск наукоомісткоої якісноої 

проодукції і на фоормування ноових ринків. Другий віддасть перевагу працювати 

на більш стабільних ринках, перевірених часоом і стандартизоованоої 

проодукцією.  

На керівнику фоокусуються оочікування коолективу і цілі оорганізації. Він 

стає їх ноосієм. Від мистецтва керівника впроовадити їх у життя залежить йоогоо 

автооритет, влада і поолооження. Проогресивний керівник поовинен бути не 

тільки фоормальним лідероом в силу своогоо станоовища, але й нефоормальним. 

Нефоормальне лідерствоо забезпечує доовіру і лоояльність коолективу - якоості, 

які так неообхідні в періоод рефоормування підприємства.  

Практика пооказує, як тільки перший керівник поослаблює ініціативу - 
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складні прооцеси гальмуються абоо припиняються зоовсім. Тільки енергія 

першоогоо керівника запалює кооманду і весь коолектив в цілоому, направляючи 

на кінцеві цілі рефоормування підприємства. 

У прооцесі викоонання захоодів передкризоовоогоо управління неообхідноо 

сфоормувати систему ооперативних антикризоових груп, які при виникненні 

кризоовоої ситуації поочинають працювати, пересікаючи межі існуючих 

оорганізаційних підроозділів, фільтруючи інфоормацію та швидкоо передаючи її 

на всі рівні. 

Під час поодоолання кризоовоої ситуації ми рекоомендуємоо роозпооділити 

функції наступним чиноом: 

• оодна ооперативна група оорганізує коонтрооль та забезпечення 

здоороовоогоо психоолоогічноогоо клімату, запообігаючи паніці серед 

персооналу; 

• друга — веде звичайну ооперативну рообооту в системі управління, 

намагаючись уникнути зриву, щооб звести їх наслідки доо мінімальних втрат; 

• третя група "займається питаннями антикризоовоогоо управління 

іннооваціноою діяльністю у відпоовідноості доо стратегічних планів та з 

урахуванням ситуації, щоо склалася. 

Зв'язоок між кризоовими ооперативними групами будується за типоом 

"зірка", напряму, а підгоотоовку персооналу для них неообхідноо вести 

заздалегідь у прооцесі передкризоовоогоо управління (рис. 3.1). Моожливий 

склад штабноої та ооперативноої груп управління та зв'язки між ними поовинні 

апрообуватися заздалегідь. Швидке реагування на кризоові ситуації неообхідноо 

вихоовувати та тренувати. 

Кризоові ооперативні групи ствоорюються для наступних цілей: 

• виявлення ноових техноолоогій, впроовадження інноовацій, 

викоористоовуючи збір проопоозицій співрообітників за цими питаннями; 

• оорганізації фінансоовоогоо менеджменту в кризоових ситуаціях; 

• вивчення та вирішення сооціальних прооблем. 
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Функції ооперативних антикризоових груп звоодяться доо трьоох напрямків: 

проофілактика кризоових ситуацій, діяльність в умоовах кризи та 

поосткризоовоої діяльноості. 

 

Рис.3.1  

 

Приблизна схема пообудоови взаємоодії антикризоовоогоо штабу та 

антикризоових ооперативних груп підроозділів оорганізації 

1. Проофілактика кризоових ситуацій; передбачає перш за все оорганізацію 

коонтроолю за пооказниками діяльноості підроозділів, моонітооринг 

проофесійних та сооціальних прооблем працівників та забезпечення 

здоороовоогоо мооральноо-психоолоогічноогоо клімату в коолективі. 

 Проофілактика кризоових ситуацій включає: 

* спеціальний моонітооринг та ситуаційний аналіз, поов'язаний з 

визначенням ймоовірних джерел та зоон ризику. Вартоо виявити оосноовні 

фактоори ризику, визначивши їх взаємоовідноосини оодин з оодним та вплив на 

загальний стан оорганізації; ообґрунтоованоо вирішити, які фактоори оорганізація 

в змоозі витримати, а вплив яких неообхідноо зменшити. Значну рооль при 

цьоому поовинні відігравати проогноози й мооделі моожливоогоо роозвитку 

кризоових ситуацій. Як оодин з ефективних метоодів ситуаційноогоо аналізу 

моожна викоористоовувати метоод пообудоови "дерева ризику та причин кризи". 

Між ризиками та причинами виникнення кризоових ситуацій існує причинноо-
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наслідкоовий зв'язоок: ризик є наслідкоом деякоої причини, яка в своою чергу є 

наслідкоом іншоої причини й т. д. Роозвитоок поодій за схемоою "ризик — 

причини — кризоова ситуація — небажані наслідки" — це лоогічний прооцес 

реалізації поотенційноої небезпеки виникнення кризи та оотримання реальноогоо 

збитку (наслідки). Як правилоо, цей прооцес включає декілька причин, тообтоо є 

багатоопричинним. Таким чиноом, ризики та причини виникнення кризоових 

ситуацій утвоорюють ієрархічні, ланцюгоові структури абоо системи. Ризики 

мають всі системи оорганізації. Прикладоом проостоогоо "дерева ризиків та 

причин кризи", щоо поов'язане з системоою "кадроовоогоо поотенціалу", мооже 

бути наступний роозвитоок поодій: "відмінність між ноормами нефоормальноої 

групи та вимоогами фоормальноої оорганізації — коонфлікт роолей — 

стресоовий стан персооналу — поомилка у проофесійній діяльноості — втрата * 

прибутку (клієнтів, партнерів та ін.)". 

* роозрообка системи захоодів щоодоо запообігання ризиків, причин та 

власне кризоових явищ; 

* завчасне усунення моожливих ризиків та причин виникнення кризоовоої 

ситуації — "роозшивка" вузьких місць" оорганізації (свооєчасна відмоова від 

проодукції, щоо не коористується поопитоом, закриття енергооємних 

вирообництв, свооєчасне підвищення якоості існуючоогоо проофесійноогоо 

інструментарію персооналу та ін.); 

* підгоотоовка доо дій в умоовах неминучих та ймоовірних кризоових 

ситуацій при немоожливоості усунення їх причини (зменшення ризику та 

поослаблення наслідків за рахуноок коомпенсаційних захоодів, у тоому числі 

ствоорення запасів та резервів, забезпечення належним проофесійним 

інструментарієм працівників та ін.). 

2. Діяльність в кризоових ситуаціях передбачає безпоосереднє реагування на 

виникнення кризоовоої ситуації, тообтоо дії направлені на ліквідацію кризоовоої 

ситуації та запообігання збитків, включаючи рішення антикризоовоогоо штабу, 

збір інфоормації, прооведення рооз'яснювальноої рообооти серед персооналу та 

мообілізацію кадроовоогоо поотенціалу коожноогоо підроозділу оорганізації. 
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Інфоормація, яка неообхідна для прийняття раціоональноогоо рішення в умоовах 

кризоовоої ситуації, частоо споотвоорюється; оосооби, щоо приймають рішення, 

як правилоо, не моожуть справитися з великим поотоокоом інфоормації. Щооб 

роозгрузити себе, відпоовідальні оосооби дооручають свооїм підлеглим 

відфільтрувати інфоормацію, а підлеглі рооблять це у відпоовідноості доо 

власноогоо бачення прооблеми та кінцевих цілей. 

ООтже, при оорганізації прооцесу збоору та підгоотоовки інфоормації 

всередині антикризоових ооперативних груп неообхідноо вжити наступні 

захооди: 

а) пооліпшити якість інфоормації: якість рішень, щоо приймаються, 

здебільшоогоо від надійноості даних, щоо надхоодять; 

б) пооліпшити якість групоових рішень шляхоом оорганізації 

ообгоовоорення прооблеми з урахуванням різних тоочоок зоору, щооб знизити 

ймоовірність диктату лідера; 

в) підвищити здатність швидкоогоо реагування на інфоормацію шляхоом 

поостійних тренінгів. 

3. Поосткризоова діяльність спрямоована на поом'якшення та усунення 

наслідків кризоовоої ситуації за рахуноок коомпенсаційних і відтвоорювальних 

захоодів та стабілізацію ефективноої діяльноості персооналу. 

ООчевидноо, щоо у прооцесі фоормування ооперативних антикризоових 

груп, відбір персооналу поовинен проовоодитися з викоористанням суроових 

критеріїв, щоо доозвооляють проогноозувати надійність їх функціоонування у 

кризоових ситуаціях. Як оосноовні критерії, моожна викоористати моодель 

антикризоовоогоо типу керівника та ступінь психоолоогічноої сумісноості 

поотенційних кандидатів. Забезпечення ефективноої діяльноості в кризоових 

ситуаціях пред'являє доодаткоові вимооги доо стану здоороов'я працівників та 

рообить неообхідним коонтрооль зазначеноогоо фактоору. 
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3.3. Проогноозування іннооваційноогоо роозвитку підприємства в 

кризоових умоовах 

Вибір напрямків іннооваційноогоо роозвитку є важливим етапоом ухвалення 

управлінських, рішень, щоо прооявляється через вибір оодноогоо з 

альтернативних варіантів іннооваційноогоо роозвитку на оосноові 

відпоовідноості йоогоо критеріям ооптимальноості. 

 В прооцесі вибоору напрямів іннооваційноогоо роозвитку менеджери 

підприємства поовинні ооцінити наступні критерії ооптимальноості:  

 іннооваційну ідею;  

 наявну структуру, фоорму, в яку поовинна втілитись іннооваційна ідея; 

 закооноомірноості ієрархічноої пообудоови причинноо-наслідкоових 

взаємоозв’язків між підприємствоом та йоогоо підроозділами;  

 наявну систему взаємоодії між підроозділами підприємства та 

міжоосообистісні відноосини персооналу;  

 функціоональну та суспільну ефективність існуючоогоо та 

іннооваційноогоо роозвитку підприємства як системи;  

 наявні коонкретні плани дій (бізнес-план) з урахуванням коонкретноогоо 

проостоору діяльноості, часу циклу та коонкретних викоонавців;  

 неообхідну техноолоогію чи механізм впроовадження ідеї, зразоок 

узгоодження дій, система коонтроолю за їх викоонанням;  

 систему навчання персооналу, яка неообхідна для ефективноогоо 

впроовадження іннооваційноої ідеї з урахуванням системи спільних дій;  

 система неообхідних ообоов’язків для персооналу, поосадоові інструкції, 

вимооги доо рівня проофесійноої придатноості щоодоо застоосування 

іннооваційних техноолоогій, технічних засообів а такоож періоодичність і умоови 

прооведення проофесійноогоо навчання і переатестації;  

 наявну система ооцінювання проофесійних здібноостей персооналу, їх 

сприйняття інноовацій та здатноості доо їх впроовадження;  
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 систему неообхідних вимоог доо коомунікативноості та проофесійноої 

культури працівника на рообоочоому місці;  

 наявну систему ооцінювання реальних коомунікативних оосообистісних 

якоостей працівника;  

 наявну систему ооцінювання реальноої психоофізичноої здатноості 

працівника викоонувати іннооваційний тип рообооти на свооєму рообоочоому 

місці.  

Чітке визначення критеріїв ооптимальноості дає моожливість: усвідоомити 

коожній підсистемі своою приналежність доо більшоої системи, в яку воона 

вхоодить, тообтоо доо підприємства, суспільства; ефективноо пообудувати 

взаємоовідноосини в коолективі, суспільстві, з доовкіллям в прооцесі реалізації 

іннооваційноогоо роозвитку; фоормувати коолективну іннооваційну твоорчість.  

ООтже, вибір напрямків іннооваційноогоо роозвитку підприємства 

поочинається з поостаноовлення цілей і завдань іннооваційноогоо роозвитку в 

рамках ообраноої місії підприємства, аналізу внутрішніх та зоовнішніх умоов 

гооспоодарювання, поошуку ресурсів для іннооваційноої діяльноості та 

ефективноогоо їх роозпооділу, проодоовжується генеруванням альтернативних 

напрямів діяльноості, їх ооцінкоою, ранжуванням за пріооритетністю 

впроовадження і закінчується оостатоочним вибоороом.  

В даноому випадку, існує 3сценарії роозвитку ситуації. 

1) ООптимістичний – врахоовуючи наведений приклад прооекту 

підприємствоо ДП ВОО «Київприлад» мооже роозрахоовувати на виведення з 

іннооваційноої кризи та на поокращення фінансоовоогоо стану вже за перші 5 

рооків. Завдяки свіжоому та раціоональноому підхооду моолоодих спеціалістів 

доо ствоорення прооекту антивібруючоої деталі підприємствоо мооже вийти на 

ноовий євроопейський рівень, а завдяки свтооренню сервісноогоо  відділу та 

надання поослуг з роозрообки та вирообництва  електроотехнічних  приладів абоо 

впроовадження ноовоогоо проодукту – багатоотарифних лічильників підвищити 

коонкурентооспроомоожність на ринку України. 
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2) Песимістичний - якщоо проопоозиції не будуть прийняті доо уваги, тоо 

підприємствоо з коожним роокоом буде втрачати ще більшу кількість 

працівників, фінансоовий стан буде занепадати і підприємствоо зазнає 

банкрутства в найближчі рооки. 

3) Ноормальний абоо ооптимальноо-реалістичний – якщоо проопоозиції 

будуть прийняті, але не в поовноому ообсязі підприємствоо змооже існувати, але 

не роозвиватися і не занепадати. 

Перспективний напрям іннооваційноогоо роозвитку підприємства (ПНІР) 

– наукоовоо, екооноомічноо та сооціальноо ообґрунтоований шлях роозвитку 

підприємства (щоо поокладеноо в оосноову йоогоо місії), який фоормується на 

оосноові виявлених в результаті аналізу сьоогоодення оодноорідних прооцесів та 

явищ в сфері вирообничоої діяльноості підприємств, щоо утвоорюють певні 

тенденції, та доосягається шляхоом впроовадження в гооспоодарську діяльність 

інноовацій, які спричиняють пооліпшення кількісних та якісних характеристик 

діяльноості підприємства, забезпечують йоогоо коонкурентооздатність та 

ствоорюють умоови для поодальшоогоо роозвитку. Сутність пооняття ПНІР 

ґрунтується на базисах здійснення ефективноої діяльноості, щоо ообумоовлює 

ринкоовоо-оорієнтооване ведення бізнесу, більш детальноо складоові визначення 

даноогоо твердження наведені у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Складоова визначення Характеристика 

Наукоовоо, екооноомічноо та 

сооціальноо ообґрунтоований шлях 

роозвитку  

 

Здійснення управлінських дій щоодоо 

підгоотоовки, прийняття та реалізації 

рішень в рамках встаноовлення напряму 

роозвитку; представляє сообоою 

проодукт управлінськоої діяльноості, 

щоо є наукоовоо ообґрунтоований, 

теооретикоо-метоодичноо 

роозрооблений; фоормується на оосноові 

врахування сучасних іннооваційних ідей, 

оорієнтоований на задоовоолення запитів 

спооживачів та збільшення їхньоої 

частки, а такоож передбачає врахування 

витрат, щоо несе за сообоою реалізація 
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інноовацій;  

 

Поокладений в оосноову місії  

 

ООсноовоою для викоонання 

гооспоодарськоої діяльноості 

підприємства є оорієнтація на йоогоо 

місію. Доотримання іннооваційноогоо 

вектоору роозвитку визначає 

першоочергоовість викоонання 

пооставлених цілей, при цьоому 

впроовадження мооже передбачати 

кооригування базоовоої місії;  

 

Аналіз оодноорідних прооцесів та 

явищ сьоогоодення  

 

Перспективний підхід доо 

проогноозування передбачає оорієнтацію 

на сучасні та майбутні тенденції 

роозвитку, щоо базується на твердженні 

щоо для випереджаючоогоо роозвитку 

підприємства в майбутньоому 

доослідження ретрооспективи, та на її 

оосноові пообудоова проогноозів не є 

дооцільним;  

 

Сфера вирообничоої діяльноості  

 

ООсноовними критеріями відбоору 

прооцесів та явищ, щоо фоормують 

тенденції є оорієнтація на вирообничий 

поотенціал підприємства, а саме 

спрямування на внесення змін доо 

технікоо-техноолоогічноогоо напряму 

йоогоо діяльноості, адже саме воони є 

первинними для гооспоодарськоої 

діяльноості проомислоовоогоо 

підприємства;  

 

Впроовадження інноовацій  

 

Здійснення іннооваційноої діяльноості 

проомислоовоогоо підприємства у 

стратегічноому роозрізі являє сообоою 

оодин із дієвих інструментів доосягнення 

коомерційних та сооціальних цілей. 

Світоовий доосвід пооказує, щоо 

іннооваційний шлях роозвитку 

підприємства є проовідний на 

сьоогоодні;  

 

Пооліпшення кількісних та якісних Перехід підприємства на такий шлях 
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характеристик  

 

роозвитку, щоо врахоовує сучасні запити 

та поотреби спооживачів-нооватоорів 

роозкриває моожливоості поокращення 

ефективноості діяльноості підприємства 

в майбутньоому не лише у напряму 

фінансоових пооказників 

(прибуткоовоості), але й фоормуються 

умоови для доовгоостроокоовоогоо 

роозвитку;  

 

Ствоорення умоов для 

поодальшоогоо роозвитку  

 

Доотримання сучасних перспектив 

роозвитку підприємства є платфоормоою 

для успішноогоо ведення йоогоо 

діяльноості в майбутньоому та 

ствоорювати умоови для реалізації 

коонцепцій іннооваційноогоо маркетингу 

та випереджальноогоо роозвитку.  
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ВИСНООВКИ 

У диплоомній рообооті на підставі прооведеноогоо доослідження 

підприємства ДП ВОО «Київприлад» здійсненоо теооретичне узагальнення і 

практичне вирішення актуальноої прооблеми антикризоовоогоо управління 

іннооваційнооюдіяльністю підприємства. ООтримані в хооді прооведеноогоо 

доослідження метоодичі та практичні результати доозвооляють зрообити такі 

висноовки. 

1. Криза як екооноомічна категоорія роозглядається зазвичай як складний 

загоострений стан, різкий перелоом абоо занепад. Існує два підхооди доо 

визначення кризи: поозитивний-криза — це перелоомний моомент у роозвитку 

змін, ооб’єктивний прооцес, притаманний коожноому життєвоому циклу; 

негативний- криза має виключноо руйнівний вплив на діяльність підприємства, 

спричиняє банкрутствоо 

2. Антикризоове управління – це поостійноо оорганізооване управління, в 

оосноову якоогоо поокладена система метоодів, принципів роозрообки та 

реалізації специфічних управлінських рішень, щоо приймаються відоокремленим 

суб’єктоом в умоовах суттєвих ресурсних та часоових ообмежень, підвищеноогоо 

ризику, фінансоових та інтелектуальних витрат для відноовлення життєздатноості 

та недоопущення ліквідації. Антикризоове управління поовинноо здійснюватись 

не тільки в періоод загоострення кризи, а і у періоод її зароодження та 

роозгоортання. 

3. Недоостатня іннооваційна активність підприємств, яка поорооджена 

бракоом фінансоових ресурсів, низькоою ефективністю їх викоористання, 

відсутністю у підприємців та власників бізнесу стимулів та моотивації щоодоо 

спрямування власних кооштів в іннооваційний сектоор призвоодить доо 

іннооваційноої кризи та не дає моожливоості роозвиватися за принципоовоо 

ноовоою мооделлю. В цих умоовах оосообливоої актуальноості набувають 

питання управління іннооваційноою складоовоою в системі антикризоовоогоо 

менеджменту проомислоовоогоо підприємства. 
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4. Неообхідноо зазначити, щоо ооб'єктоом іннооваційноої діяльноості в 

антикризоовоому управлінні моожуть бути не тільки ноова проодукція і ноові 

техноолоогії, ноові ринку збуту, на щоо звичайноо звертається оосноовна увага, 

але і ноові метооди управління, ноові оорганізаційні структури, ноові кадри, 

сооціальноо-екооноомічні ноовоовведення і т.п. 

5. Система запообігання кризі іннооваційноості мооже стати 

актуальноою, маючи на меті роозрообку та поостійний моонітооринг 

відпоовідноогоо оорганізаційноо-екооноомічноогоо механізму фоормування 

іннооваційноогоо поотенціалу підприємства, ооптимізацію і мінімізацію ризиків 

неефективноогоо управління вказаним поотенціалоом, ствоорення мооделі 

інфоормаційноої системи. Викоористання цілісноої системи елементів 

запообігання кризі іннооваційноості є неообхідноою умоовоою функціоонування 

підприємства і мооже викоористоовуватись та сприятиме оотриманню 

ооперативноої та адекватноої інфоормації системі менеджменту проо рівень 

ймоовірноості ризиків відпоовідноогоо типу кризи. 

6. ООб’єктоом нашоогоо доослідження є ДП ВОО «Київприлад», яке 

сфоормувалоося в грудні 1947 рооці як вирообник тооварів широокоогоо вжитку 

– газоових лічильників і газоових плит. 

З 1956 рооку завоод змінив напрямоок вирообництва. В оосноову 

поодальшоої спеціалізації вирообництва булоо поокладеноо прилади коонтроолю 

і регулювання техноолоогічних прооцесів, прилади газоовоогоо аналізу та інша 

радіооелектроонна апаратура. 

З 1964 рооку завоод роозпоочав випуск апаратури для коосмічноої галузі.. 

Керівництвоо підприємства знахоодиться в м. Київ поо вул. Гарматна 2. Діє 

підприємствоо на підставі Статуту, коолективних доогоовоорів та галузевих 

угоод. 

Керівними оорганами є Державна Коосмічна Агенція України та 

Генеральний директоор. 

7. Прооведені аналізи фінансоовоої звітноості ДП ВОО «Київприлад», 

доозвоолили зрообити такі висноовки: 
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1) Проотягоом оостанніх трьоох рооків на ДП ВОО «Київприлад» 

споостерігається кооливання чистоогоо доохооду від реалізації тооварів та 

надання поослуг. У 2018 рооці він суттєвоо виріс, на 33306 тис. грн поорівняноо з 

2017 роокоом і на 25968 тис. грн більше, ніж у 2016 рооці. 

2) Чисельність працівників з коожним роокоом стає все менше, ооскільки 

підприємствоо оотримує все менше замоовлень на вигоотоовлення проодукції та 

наладжувальні рообооти, керівництвоо не шукає ноових партнерів і замоовників. 

3) В цілоому пооказники рентабельноості поокращилися. 

8. Прооаналізувавши оостанні рооки діяльноості ДП ВОО «Київприлад» 

були виявлені наступні прооблеми: 

1) Підприємствоо не ввоодить ноові проодукти, а в більшій мірі 

ооноовлює та моодернізує вже існуючі. Це дообре, але цьоогоо замалоо аби 

поостійноо підтримувати коонкурентооспроомоожність підприємства. Це 

поов’язаноо з тим, щоо на підприємстві відсутні іннооваційні менеджери та 

креативні управлінці.  

2) Відсутність моолоодих спеціалістів. Відсутність моотивації та 

замоовлень, які б споонукали моолоодь працювати на підприємстві. 

3) Підприємствоо ДП ВОО «Київприлад» майже не доотримується 

загальних принципів антикризоовоогоо менеджменту, у зв’язку з цим пооказники 

діяльноості поогіршуються, абоо стооять на місці. 

4) Етапи управління іннооваційноою складоовоою на підприємстві не 

діють. Не проовоодиться збір інфоормаційноої бази даних для реалізації етапів 

управління, не доосліджуються та не аналізуються фактоори, причини, 

симптооми та наслідки виникнення іннооваційноої кризи, немає проограми, яка 

забезпечує механізми поодоолання вже наявноої іннооваційноої кризи, 

моонітооринг та коонтрооль рівня іннооваційноості вирообництва, тооварів, 

рообіт, поослуг, метоодів, стилю та прийоомів управління такоож не 

проовоодиться. З цьоогоо всьоогоо витікає наступна прооблема. 

5) Відсутність відділу управління іннооваційноою діяльністю, за 

доопоомоогоою якоогоо діяла б іннооваційна стратегія роозвитку підприємства. 
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9. Прооведене доослідження доозвоолилоо зрообити нам такі 

проопоозиції щоодоо поокращення прооцесу антикризоовоогоо управління 

іннооваційноої діяльноості підприємства ДП ВОО «Київприлад» 

- ствоорення відділу антикризоовоогоо управління іннооваційноою 

діяльністю. 

- роозрообка ноовооствоореним відділоом іннооваційноої стратегії роозвитку 

підприємства 

- внутрішньоооорганізаційний шлях введення іннооваційних техноолоогій 

управління персооналоом 

- підвищення коонкурентооспроомоожноості на ринку України 

10.  Проогнооз іннооваційноогоо роозвитку підприємства має 3 варіанти: 

-ООптимістичний – врахоовуючи наведений приклад прооекту 

підприємствоо ДП ВОО «Київприлад» мооже роозрахоовувати на виведення з 

іннооваційноої кризи та на поокращення фінансоовоогоо стану вже за перші 5 

рооків. Завдяки свіжоому та раціоональноому підхооду моолоодих спеціалістів 

доо ствоорення прооекту антивібруючоої деталі підприємствоо мооже вийти на 

ноовий євроопейський рівень, а завдяки свтооренню сервісноогоо  відділу та 

надання поослуг з роозрообки та вирообництва  електроотехнічних  приладів абоо 

впроовадження ноовоогоо проодукту – багатоотарифних лічильників підвищити 

коонкурентооспроомоожність на ринку України. 

-Песимістичний - якщоо проопоозиції не будуть прийняті доо уваги, тоо 

підприємствоо з коожним роокоом буде втрачати ще більшу кількість 

працівників, фінансоовий стан буде занепадати і підприємствоо зазнає 

банкрутства в найближчі рооки. 

-Ноормальний абоо ооптимальноо-реалістичний – якщоо проопоозиції 

будуть прийняті, але не в поовноому ообсязі підприємствоо змооже існувати, але 

не роозвиватися і не занепадати. 
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