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ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЛАВИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ

Вступ: Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах визначається рядом чинників,
до яких належить випереджаючий характер управління підприємством, особливо актуальний для ла-
виноподібних соціально-економічних процесів, які є зазвичай швидкими. В таких умовах своєчасна
інформація про можливість виникнення певного різновиду ЛСЕП, його загрози для підприємства стає
визначальним фактором, необхідною умовою своєчасної реакції суб’єкта господарювання на такі за-
грози. Мета: розробка і обґрунтування інструментарію досліджень реакції підприємства на лавинопо-
дібні процеси. Методи: абстрактно-логічний, монографічний метод та соціологічний Результати:
розробка анкети для підприємства, за допомогою якої оцінюється вплив лавиноподібних процесів на
діяльність підприємства. Висновки: розроблена анкета дозволяє визначити реакцію підприємства на
швидкі, лавиноподібні процеси. Перспективою подальшого дослідження є формування класифікація
реакцій підприємства на лавиноподібні процеси.

Ключові слова: підприємство, лавиноподібний процес, анкета, реакція підприємства, зовніш-
не середовище.

Е. В. Шеховцова

ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ЛАВИНООБРАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Введение: Успешное функционирование предприятий в современных условиях определяется
рядом факторов, к которым относится опережающий характер управления предприятием, особенно
актуален для лавинообразных социально-экономических процессов, которые являются обычно быст-
рыми. В таких условиях своевременная информация о возможности возникновения определенного
вида ЛСЕП, его угрозы для предприятия становится определяющим фактором, необходимым услови-
ем своевременной реакции предприятия на такие угрозы. Цель: разработка и обоснование инструме-
нтария исследований реакции предприятия на лавинообразные процессы. Методы: абстрактно-
логический, монографический метод и социологический. Результаты: разработка анкеты для пред-
приятия, с помощью которой осуществляется оценка влияния лавинообразных процессов на деяте-
льность предприятия. Выводы: разработанная анкета позволяет определить реакцию предприятия
на быстрые, лавинообразные процессы. Перспективой дальнейшего исследования выступает форми-
рование классификации реакций предприятия на лавинообразные процессы.

Ключевые слова: предприятие, лавинообразный процесс, анкета, реакция предприятия,
внешняя среда.
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K. V. Shekhovtsova

INSTRUMENTS OF RESEARCH OF REACTION OF ENTERPRISE
ARE ON AVALANCHE-TYPE PROCESSES

Introduction. The successful functioning of enterprises in modern conditions is determined by a
number of factors which include the anticipatory management designed to proceed from objective reality, to
provide an adequate response to external changes. In such circumstances, timely information about the
possibility of a certain kind, its threat to the enterprise becomes the determining factor, a prerequisite for
timely response entity to such threats. Aims and Objectives: Development and ground of tool of researches
of reaction of enterprise on avalanche-type processes. Methods: abstractly-logical method, sociological and
monographic method. Results: Development of questionnaire to estimate an influence of avalanche-type
processes on activity of an enterprise. Conclusions: The developed questionnaire allows determining the
reaction on quick avalanche-type processes. The prospects of further research are forming of classifications
of enterprise’s reactions on avalanche-type processes.

Key words: enterprise, avalanche-type process, questionnaire, reaction of enterprise, external envi-
ronment.

Постанова проблеми. Управління підприємством у сучасних умовах хара-
ктеризується мінливістю соціально-економічного та інституціонального середо-
вищ, динамічністю розвитку техніки та технологій, що вимагає від керівників під-
приємства швидкого реагування на ці зміни. Ефективне управління підприємст-
вом за таких умов можливе при здійсненні випереджувальних заходів, спрямова-
них на збереження його економічної безпеки. За таких умов своєчасна інформа-
ція про можливість виникнення певного виду лавиноподібних соціально-
економічні процесів (ЛСЕП), загрози для підприємства стає визначальним чинни-
ком, необхідною умовою своєчасної реакції суб’єкта господарювання на такі за-
грози. Отримання такої інформації вимагає ефективних систем збору, обробки та
аналізу даних про явища, процеси у зовнішньому середовищі та їхній вплив на
стан чи діяльність підприємства. З огляду на це важливого значення набуває фо-
рмування системи моніторингу. Під моніторингом розуміємо методику і систему
спостережень за станом об'єкта (підприємства) та процесу (зовнішнє середови-
ще), що дає можливість спостерігати за ними у розвитку, оцінювати, оперативно
виявляти результати впливу різноманітних зовнішніх чинників. Моніторинг зовні-
шнього середовища та реакція підприємства на його стан вимагає чітко визначе-
них джерел накопичення інформації, процедур спостереження та систематизацію
даних. Це і зумовило актуальність дослідження інструментарію менеджменту під-
приємства. Особливо актуальним є питання спостереження за швидкими, лави-
ноподібними процесами (паніка, ажіотаж, криза) та реакцією підприємства на них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях вітчизняних
та зарубіжних економістів, соціологів (І. Ансофф, О.С. Віханський, А.І. Наумов,
Д.М. Розенберг, Р.А. Фатхутдінов, А.В. Ігнат’єв, М.М. Максімцов, С.І. Алєксєєв)
розглядаються системи управління підприємством, методи аналізу зовнішнього
та внутрішнього середовища, прогнозування та економічного обґрунтування мак-
ро- і мікроекономічних показників. Зокрема М.М. Максімцовим та С.І. Алєксєєвим
[10] наведено методи дослідження системи управління, дослідження і проекту-
вання управлінських рішень, але не приділено уваги реакції систем управління в
період швидких лавиноподібних процесів. Дослідження підприємства як системи,
яка має постійно пристосовуватися до змін зовнішнього середовища для забез-
печення її стійкості та конкурентоспроможності, висвітлені у наукових працях за-
рубіжних авторів (У. Бріджеса, О. Тоффлера, М. Хаммера та Д. Чампі [1, 12, 13])
та вітчизняних дослідників (А.М. Колосов, Г.Б. Клейнер, О.О. Садєков та ін. [8, 9,
11]). Найбільш глибоко досліджені й висвітлені лавиноподібні соціально-
економічні процеси (ЛСЕП) у наукових працях В.М. Даніча [2-7]. Результатами
досліджень є визначення кола процесів, що належать до класу лавиноподібних у
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соціально-економічних системах, виявлення та систематизація, узагальнення та
формалізація економічних та соціально-психологічних механізмів їхнього виник-
нення та розвитку, методологія моделювання динаміки макроекономічних показ-
ників з урахуванням виникнення масових панік та ажіотажу. Відзначені наукові
праці є фундаментом подальшого вивчення управління господарюючим суб’єктом
у контексті лавиноподібних соціально-економічних процесів. Але більш глибокого
дослідження потребують реакції суб’єктів господарювання на ті чи інші процеси,
виявлення раціональних реакцій, їхня класифікація та систематичний аналіз. Для
таких досліджень необхідний відповідний інструментарій, який містить методи
спостереження за лавиноподібними процесами та реакцією суб’єктів господарю-
вання на ці процеси.

Метою статті є розробка і обґрунтування інструментарію дослідження реа-
кції підприємства на лавиноподібні процеси.

Виклад основного матеріалу. Дослідження складається з трьох основних
етапів: підготовчого – розроблення, обґрунтування та складання анкети для під-
приємства, основного – анкетування на підприємствах, спостереження і дослі-
дження конкретних явищ (паніка, ажіотаж, криза), завершального – оброблення,
узагальнення, класифікація та опис реакцій підприємств на ці процеси, форму-
вання висновків та рекомендацій.

Розроблена анкета підприємства поділяється на дві частини - інформатив-
но-ознайомчу та дослідницьку. У першій частині анкети викладено основні понят-
тя, якими оперують при постанові питань, що зумовлено необхідністю єдиного
тлумачення респондентом та дослідниками проблеми. В анкеті розкрито зміст
терміна "лавиноподібні соціально-економічні процеси", який детально розглянуто
у наукових працях В.М. Даніча [6], наведені визначення та приклади негативних
та позитивних впливів лавиноподібних процесів, розглянуто терміни валютної па-
ніки та ажіотажу. Анкета розкриває загальні положення про підприємство: на-
йменування, форма власності, організаційно правова форма, галузь, КВЕД, осно-
вна продукція, канали її збуту, основна сировина, канали забезпечення сирови-
ною, чисельність працівників. Ці дані необхідні для аналізу реакцій підприємства,
створення зразкових класифікації його реакцій на швидкі лавиноподібні процеси.
Розмежування підприємств за певними характеристиками дозволить класифіку-
вати реакцію підприємства за певними ознаками, проаналізувати швидкість при-
йняття управлінських рішень, менеджмент підприємства, залежність реакції під-
приємства від його розмірів, суб’єктивний та об’єктивний характер реакції підпри-
ємства на швидкі лавиноподібні процеси.

Друга частина анкети складається із закритих та відкритих питань: перші
сконцентровані на загальному розумінні респондентом поняття "лавиноподібні
процеси", розмежуванні позитивних та негативних процесів. Респондентам про-
понується відповісти на запитання, чи зазнавало підприємство вплив лавинопо-
дібних процесів, чи ні. Автори виокремили та запропонували найбільш розпо-
всюджені негативні лавиноподібні процеси. До них належать валютна паніка,
яка супроводжується різким зростанням попиту і ціни на валюту, або, навпаки,
різким падінням попиту і ціни на валюту (прикладом може бути валютна паніка
2012 року, коли зріс попит і ціна на долар, зменшився попит і ціна на національ-
ну валюту); банківська паніка, яка супроводжується закриттям рахунків, депози-
тів; ринкова паніка - різке підвищення попиту і ціни на товари, в тому числі і на
продукцію підприємства. Ринкова або ресурсна паніка, частіше за все, є виявом
валютної паніки.

До позитивних лавиноподібних процесів, які впливають або механізм яких
використовуються у діяльності підприємства, належать розповсюдження нових
форм, видів і методів управління, програмного забезпечення, новітніх техноло-
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гій, маркетингові інструменти та ін. Мережевий маркетинг (багаторівневий мар-
кетинг) заснований на принципах цепної схеми залучення нових учасників (ви-
користовує механізм розповсюдження інформації за принципом ЛСЕП), створює
багаторівневу мережу покупців-продавців. Дуже поширено лавиноподібні про-
цеси використовують маркетингові інструменти, які базуються на соціології, пси-
хоаналізі і когнітивній психології, зокрема, у механізмах вірусного маркетингу,
поведінкового таргетингу, конверсії та штучного ажіотажу на вироблений про-
дукт чи послугу. Використовуючи механізм лавиноподібного поширення інфор-
мації, працює і "воронка продажів". Її механізм полягає у залученні великої кіль-
кості споживачів, які проходять певні етапи воронки. Деякі з них опиняються на
нижчому рівні воронки і є потенційними покупцями, а деякі залишаються лише
носіями інформації.

Респондентам запропоновано розкрити вплив відзначених лавиноподібних
процесів на діяльність підприємства. Це питання є відкритим, це дозволить про-
аналізувати, які лавиноподібні процеси є найвпливовішими стосовно діяльності
підприємства, і яким чином воно реагує на ці процеси.

Лавиноподібні процеси мають певні стадії свого розвитку: зародження про-
цесу, наростання, пік, спад. Респондентам запропоновано надати відповідь: коли
вони реагують на ЛСЕП. Часовий період перебігу процесів відрізняється за харак-
тером (позитивний, негативний). Зазвичай паніки та ажіотажі тривають декілька
днів, а процес розповсюдження ноу-хау, застосування маркетингових інструмен-
тів потребує більш тривалого часу - від місяця до кількох років. До основних па-
раметрів відстеження ЛСЕП, які можуть використовувати керівники підприємства,
належать ціна, попит та пропозиція, кількість залучених учасників. Подальший
розвиток ЛСЕП можна представити у декількох варіантах. Параметр, за яким це
можливо визначити, повертається до первинного стану, або залишається на піко-
вому рівні, або зменшується порівняно з первинним станом, або збільшується на
кілька одиниць від первинного стану. Отримані дані дозволять виокремити реакції
підприємств на стадіях ЛСЕП.

Для складання загальних реакцій підприємств респондентам запропонова-
но описати, які зміни відбулись на підприємстві в період ЛСЕП. Запропоновані
відповіді містять адаптивні, на думку авторів, реакції суб’єктів господарювання:
змінились ціни на продукцію (частіше, це наслідок валютної, ринкової, ресурсної
паніки); ціна підвищується або зменшується чи повертається до "предпанічного"
рівня. Індикатором паніки є попит та пропозиція, які мають тенденцію до змен-
шення або підвищення. Позитивний вплив лавиноподібних процесів на підприєм-
ство можливий при підвищенні ціни на власну продукцію (послугу) за умови не-
змінних інших ціноутворювальних чинників, підвищення попиту на продукцію під-
приємства – створення підприємством штучного ажіотажу.

Окремим питанням в анкеті є висвітлення змін на підприємстві, які відбу-
лись внаслідок ЛСЕП, тобто результат процесу. Запропонованими варіантами є:
нічого не змінилось; після завершення лавиноподібного процесу підприємство
продовжило працювати у звичайному режимі; змінився попит на продукцію, тобто
ринок насичений товаром і попит зменшився, або навпаки, попит підвищився, змі-
нилась ціна на продукцію. Туристичні агентства, Інтернет-магазини реагують на
лавиноподібні процеси (коливання валюти) підвищенням вартості послуг (за да-
ними попередніх досліджень). Зміна цін на ресурси є наслідком валютних, банків-
ських панік, після яких вартість ресурсів не зменшується, а залишається на рівні,
створеному ажіотажем. Рідкими варіантами є зміни в менеджменті підприємства,
що можливе за умов "тонких місць" на підприємстві.
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Анкета висвітлює питання застосування підприємством лавиноподібних ме-
ханізмів у своїй діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності, економі-
чної безпеки, прибутку, розвитку тощо. Запропоновані відповіді респондентам:
для отримання власної вигоди реагує з метою зменшення власних втрат, підпри-
ємство реагувало, використовуючи позитивний досвід інших підприємств.

Відстеження лавиноподібних процесів є достатньо містким процесом, тому
в анкеті запропоновані критерії, за якими підприємства можуть відстежувати зміни
зовнішнього середовища. Основними критеріями є курс валют, попит і пропози-
ція, реакція конкурентів, зміна на ринку збуту, зміна вартості сировини, інституціо-
нальні зміни, які можуть бути важелем лавиноподібних процесів. Отримання цих
даних дозволить встановити загальнодоступні індикатори лавиноподібних проце-
сів. В анкеті запропоновані сайти, які були використані для аналізу зовнішнього
середовища на наявність ЛСЕП.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Результатами дослі-
дження є створення та апробація анкети для підприємства, за допомогою якої
здійснюється спостереження за реакцією підприємств на конкретні явища (паніка,
ажіотаж, криза, лавиноподібне розповсюдження техніки та технологій). Перспек-
тивою подальшого дослідження є опис та формування класифікацій реакцій під-
приємства на лавиноподібні процеси.
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