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Отже, в Україні КСВ активно починає поширюватися, це свід-
чить про те, що вітчизняний бізнес приходить до усвідомлення
необхідності власної соціальної відповідальності, яка приведе до
поліпшення репутації.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

STRATEGIC MANAGEMENT OF
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL

MANUFACTURE IN THE
CONDITIONS OF UNCERTAINTY

AND RICK

Розглядаються математичні моделі та
підходи до обліку факторів невизначе-
ності та ризику в економічній практиці.
Запропоновано інформаційно-аналі-
тичне забезпечення розвитком вироб-
ництва, що дозволяє знизити суб’єк-
тивізм у прийнятті управлінських рішень.

Mathematical models and approaches to
the account of factors of uncertainty and

rick in economic practice are considered.
Information-analytical maintenance of

development of the manufacture, allowing
to lower subjectivity in acceptance of

administrative is offered.

Наявність великої кількості невирішених питань організацій-
ного і економічного характеру відносить задачу управління роз-
витком виробництва в умовах невизначеності та ризику до розря-
ду сучасних і актуальних.

Аналіз публікацій визначеної проблемі [1—3] показує, що
складні умови функціонування промислових підприємств при
динамічних змінах зовнішнього середовища, спадів виробництва
та наближення кризових ситуацій вимагають коригування основ-
них положень стратегічного управління розвитку виробництва.
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До невирішених часток загальної проблеми стратегічного
управління розвитку виробництва в сучасних умовах господарю-
вання відноситься створення науково-методичних засад інфор-
маційної підтримки організаційних і управлінських процедур як
засобів підвищення ефективності виробництва.

Методи прийняття рішень в умовах невизначеності, викликаної
динамічними застосуваннями зовнішнього середовища функціону-
вання промислових об’єктів залежать від характеру невизначеності
та можливості станів, тобто має місце ситуація ризику.

Основне призначення аналізу ризику полягає в забезпечені
інформацією з метою передбачення заходів із захисту від можли-
вих фінансових втрат. Оскільки ризик обумовлений недетерміно-
ваністю кінцевого розв’язку, то чим меншою є розбіжність або
дисперсія результатів розв’язання, то тим більшим від є передба-
чуваним. Запропоновано в якості показника ефективності під-
приємства використовувати його прибуток.

Змінюється погляд на інформаційні параметри, які пов’язані з
переходом від інформації у вигляді символічного опису розгля-
нутого об’єкта до інформації, яка характеризує необхідні дії,
спрямовані на підтримку прийняття рішень, корекцію управлін-
ських впливів. Це вимагає залучення методів і технологій нетра-
диційних для економічних теорій.

На основі детального вивчення методології стратегічного
управління, моделей і методів прийняття рішень складено харак-
теристику інформаційних ситуацій і спрямованості їх рішення,
що дозволяє глибше зрозуміти суть стратегічного управління ви-
робництвом в умовах динамічних змін зовнішнього середовища.

Вибір стратегічного управління стійким функціонуванням за-
безпечується оцінкою показників ефективності і знаходженням
оптимального рішення за вибраним критерієм.

Показано, що у випадку повної інформації або стохастичної не-
визначеності, коли становище функціонування виробництва постав-
лено у відповідності до їх вірогідності, управлінське рішення пови-
нне прийматися на основі критерію максимуму очікуваного резуль-
тату або мінімуму ризику. Це означає, що стратегіям функціонуван-
ня відповідають вірогідності рj, і кращою стратегією керівника буде
та, яка забезпечує йому максимальний виграш, тобто:
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Стосовно до матриці ризиків кращою буде та стратегія, яка
забезпечить мінімальний ризик rij:
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Висновок. Розроблено принципи та інструментарій вибору
функціональних стратегій виробництва, які відображають досяг-
нення стійкості за рахунок аналізу взаємодій виробничих факто-
рів з динамічними змінами середовища в процесі ресурсного за-
безпечення промислового виробництва, дозволяють виключити
субективізм у прийнятті управлінських рішень.

Удосконалено інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття
управлінських рішень, розширена система критеріїв і індикаторів
за рахунок урахування інформаційних ситуацій і ймовірнісних
оцінок станів середовища функціонування.
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ
ГНУЧКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В КОНТЕКСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

THE MANAGEMENT OF
STRATEGIC FLEXIBILITY OF AN

ENTERPRISE IN CONTEXT ITS
EVOLUTION

Розглянуто актуальні проблеми управ-
ління підприємством в умовах неста-
більного зовнішнього середовища, ви-
значено закони розвитку підприємств.
Обґрунтовано необхідність застосуван-
ня моделі стратегічного управління за-
снованої на принципі гнучкості. Наведе-
но інструменти управління стратегічною
гнучкістю підприємства.

The issues of the day of management are
considered enterprises in the conditions of
unstably external environment, are defined
the lows of evolution of the enterprises. An

application of the model of the strategic
management that based upon the leading

principle of the flexibility was being
reasoned. The instruments of

management of strategic flexibility of an
enterprise are presented.




