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MANAGEMENT IN COMPANIES
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Article is devoted to the necessity
to apply the theory of synergy at
work of crisis management at
enterprises of fuel and energy
complex in today’s dynamic envi-
ronment.

Підприємства ПЕК України розвиваються в умовах поступо-
вого зниження темпів видобутку паливних ресурсів в основних
районах паливної промисловості. Видобуток основних видів пер-
винних енергоресурсів в умовному обчисленні в останні роки
зменшується, а система їх видобутку не є достатньо технологічно
розвинутою. Тому завжди існує ризик раптового виснаження
традиційних джерел енергії без можливості їх внутрішнього по-
повнення, тобто виникнення кризи. З’являється необхідність по-
будови абсолютно нової системи антикризового управління, що
дасть змогу сформувати адекватну й проактивну антикризову ре-
акцію при настанні непередбачуваних кризоутворюючих подій.

Дані проблеми доцільно вирішувати за допомогою інструмен-
тарію синергетики, або теорії самоорганізації, яка розглядає най-
простіші нелінійні моделі багатьох складних процесів, які в різ-
них галузях промисловості є однаковими, тому для опису про-
цесів самоорганізації підприємств ПЕК в умовах розгортання
кризових явищ, можна використовувати універсальні методи їх
математичного опису, алгоритми прогнозу їх поведінки, методи
управління.

Нелінійність розвитку будь-якої організації призводить до поя-
ви криз. Але криза має не лише деструктивний характер, бо доз-
воляє системі адаптуватися до мінливих умов навколишнього се-
редовища, сприяє виникненню процесів самоорганізації та само-
врядування. Для опису таких етапів розвитку системи в теорії
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самоорганізації з’являється поняття біфуркації. Біфуркація — це
переродження системи, яке може привести до появи нових пози-
тивних якостей. При цьому джерелом нового можуть бути як
внутрішні суперечності між елементами системи або на більш
низькому структурному рівні, так і зовнішні — між системою і
середовищем. Виникає зв’язок між синергетикою та антикризо-
вим управлінням. Дестабілізуючі фактори зовнішнього середо-
вища впливають, не викликаючи суттєвих змін, на внутрішню
систему підприємства доти, доки не організація не досягне кри-
тичної точки біфуркації.

Основними видобувними енергетичними ресурсами є нафта і
газ, які відіграють вирішальну роль у забезпеченні економічної
стабільності та безпеки розвитку національного господарства.
Потенційні проблеми, пов’язані з видобутком даних ресурсів,
може викликати кілька напрямків подальшого розвитку. Якщо
розвиток підприємства піде по негативному сценарію кризи, то
внутрішня система буде не здатною самостійно досягти позитив-
ного сценарію за рахунок власного внутрішнього потенціалу, без
застосування ресурсів зовнішнього середовища. Вихід з кризи і
перехід у дану фазу розвитку можливий тільки за рахунок різкого
якісного стрибка.

Вирішення проблеми підприємств нафтогазового комплексу
України через призму синергетичного підходу, повинно відбува-
тися кількома напрямками:

• розробка видобування та використання альтернативних
джерел енергії;

• нарощування видобутку нафти і газу на території України,
за умови використання новітньої техніки і технології, інтенсифі-
кація пошуково-розвідувальних робіт;

• використання передових технологій у переробці нафти і газу.
Підготовка підприємств ПЕК до самоорганізації під впливом

кризоутворювальних чинників є інструментом антикризового
управління, що дає можливість вчасно розробляти варіанти раці-
ональних управлінських рішень і дозволяє вийти на якісно новий
рівень менеджменту. З’являється можливість проактивно реагу-
вати на зміни і прогнозувати діяльність підприємства через вико-
ристання антикризового потенціалу підприємства.

Таким чином, виникає необхідність адаптації теоретико-мето-
дичних засад застосування синергетичного підходу до специфіч-
них потреб антикризового управління на підприємствах ПЕК.
Впровадження теорії самоорганізації у систему антикризового
менеджменту дозволить підприємствам паливно-енергетичного
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комплексу своєчасно формувати адекватну стратегічну реакцію
на негативні зміни у середовищі їх господарювання та не допус-
кати суттєвого зменшення виробництва продукції та її реалізації.
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INFORMATIVE SAFETY 
IS IN CRIZISLESS

MANAGEMENT
OF ENTERPRISE

Certain tasks and objects of in-
terest of competition secret-
service and counter-intelligence
in a crizisless management

Прискорення інформаційного насичення системи управління
призвело до виникнення ряду проблем. Так, для підтримання
усталеної роботи підприємства дуже важливою стала наявність
своєчасної достовірної інформації не тільки про стан потенціалу
свого підприємства, а й про постачальників, конкурентів, спожи-
вачів, про новітні технології, досягнення НТП та інші параметри
зовнішнього середовища. В цих умовах важливим ресурсом, що
забезпечує ефективну діяльність підприємства є інформація та
комунікаційні зв`язки.

Конкурентоспроможність підприємства все більше визнача-
ється здатністю його менеджерів ефективно працювати з інфор-
маційними ресурсами. При цьому, з одного боку, виникає проб-
лема швидкого відтворення, нарощування й поновлення інфор-




