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УДК 658.16

Гросул В. А., Жилякова О. В. Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу
У статті обґрунтовано необхідність формування антикризової стратегії підприємства.  Аналіз, систематизація та узагальнення наукових праць 
зарубіжних і вітчизняних учених дали можливість розглянути сутність і зміст антикризової стратегії та виокремити основні сутнісні ознаки да-
ної категорії.  Визначено особливості формування антикризової стратегії в умовах сучасного VUCA-світу, який відкриває нову фазу у розвитку під-
приємств. Сформовано модель ключових VUCA-компетенцій персоналу, необхідних для формування та реалізації антикризової стратегії підпри-
ємства.  Запропоновано перелік антикризових VUCA-компетенцій, утворюючим елементом частини яких є толерантність до невизначеності.
Ключові слова: антикризова стратегія, невизначеність, адаптивність, турбулентність, VUCA-світ, антикризові VUCA-компетенції.
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Гросул В. А., Жилякова Е. В. Сущность и особенности формирования 

антикризисной стратегии предприятия в условиях VUCA-мира
В статье обоснована необходимость формирования антикризисной 
стратегии предприятия. Анализ, систематизация и обобщение на-
учных трудов зарубежных и отечественных ученых позволили рассмо-
треть сущность и содержание антикризисной стратегии, а также 
выделить основные сущностные характеристики данной категории. 
Определены особенности формирования антикризисной стратегии в 
условиях современного VUCA-мира, который открывает новую фазу 
в развитии предприятий. Сформирована модель ключевых VUCA-
компетенций персонала, необходимых для формирования и реализации 
антикризисной стратегии предприятия. Предложен перечень анти-
кризисных VUCA-компетенций, образующим элементом части кото-
рых является толерантность к неопределенности.
Ключевые слова: антикризисная стратегия, неопределенность, 
адап тивность, турбулентность, VUCA-мир, антикризисные VUCA-
компетенции.
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Grosul V. А., Zhyliakova O. V. Essence and Features of Formation  

of an Anti-Crisis Strategy of Enterprise in Conditions of VUCA World
The article substantiates the necessity of formation of an anti-crisis strategy 
of enterprise. Analysis, systematization and generalization of scientific works 
by both domestic and foreign scientists have provided for consideration of 
essence and content of anti-crisis strategy, as well as have helped to high-
light the main essential features of this category. The features of formation 
of an anti-crisis strategy in today's VUCA world, which opens a new phase 
in the development of enterprises, have been identified. A model of VUCA 
key staff competences, necessary for the formation and implementation of an 
anti-crisis strategy of enterprise, has been built. A list of the VUCA anti-crisis 
competences, a forming element of which is the tolerance for uncertainty, 
has been proposed.
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У діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта 
мають місце певні переломні моменти – кризові 
ситуації. Сьогодні, як ніколи раніше за всі роки 

незалежності України, вітчизняні підприємства відчува-
ють прояв кризових явищ. Це, перш за все, обумовлено 
нестабільністю фінансового стану та складністю полі-
тичної ситуації в країні. Загострення та перманентність 
кризових процесів на рівні держави досить гостро ста-
вить питання превентивної зміни бізнес-поведінки і мо-
делей управління вітчизняними підприємствами. 

Перед кожним підприємством досить гостро сто-
їть питання нейтралізації або пом’якшення впливу кри-
зових ситуацій на його діяльність. В умовах дефіциту 

часу на розробку та прийняття важливих і виміряних 
управлінських рішень реалізація дієвої антикризової 
стратегія дозволяє нейтралізувати негативний вплив за-
грозливих явищ. Проте, як свідчить практичний досвід, 
більшість вітчизняних підприємств першочерговим 
тактичним завданням ставить «латання дірок» та недо-
пущення банкрутства. Подібний підхід призводить до 
неможливості забезпечення своєчасного оперативного 
реагування підприємства на динамічні зміни бізнес-
оточення та не дозволяє забезпечити сталий розвиток 
підприємства в довгостроковій перспективі. Відсутність 
стратегічного планування і некваліфіковане управління – 
найпоширеніші причини кризи на підприємстві.
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Питання пошуку ефективних антикризових стра-
тегій розвитку є актуальними не тільки для під-
приємств, які опинилися втягнутими в «сніж-

ний ком» кризових явищ. Складність та непередбачу-
ваність сучасних умов господарювання призводить до 
того, щобудь-яке підприємство на кожній стадії свого 
життєвого циклу зіштовхується з кризами різної при-
роди. Фактори, що впливають на його розвиток, можуть 
бути як внутрішніми, так і зовнішніми, діяти окремо або 
комплексно, посилюючи негативні, руйнівні тенденції. 
Тому дослідження проблем, пов’язаних з формуванням 
ефективної антикризової стратегії, є вкрай важливим 
завданням, вирішення якого дозволить підприємству 
діяти в екстремальних умовах, відповідно до «викликів» 
сучасного бізнес-простору.

Питання формування ефективної антикризової 
стратегії на сучасному етапі є предметом досліджень 
багатьох учених-економістів. Це, перш за все, обумов-
лено, стратегічною орієнтацією підприємств на забез-
печення безперервного розвитку в контексті сучасних 
реалій господарювання. Сучасні наукові розробки міс-
тять комплекс інструментів і методів антикризового 
управління підприємством, про що свідчать результати 
наукових досліджень провідних вчених-економістів:  
І. Ансоффа, А. Градова, П. Друкера, Е. Короткова, Е. Ут-
кіна, М. Хаммера. Дослідження ряду зарубіжних теоре-
тиків та практиків (Е. Джеймса, Д. Акмана, Л. Бартона, 
П. Петтерсона, Т. Ф. Шопфлохер та ін.) в більшій мірі 
сфокусовані на боротьбі з надзвичайними подіями та в 
переважній більшості описують досвід роботи провід-
них компаній при виході з кризи.

Безпосередньо питання антикризової стратегії 
відображені в працях провідних вітчизняних вчених:  
Ю. Борох, С. Іванюти, Н. Кирич, О. Копилюк, О. Кузьмі-
на, Л. Лігоненко, О. Прохорової, В. Пушкар, О. Скібіць-
кого, О. Тридід, А. Чернявського, А. Штангрет та інших.

Водночас, у дослідженнях учених існує поляри-
зація думок стосовно змістовного наповнення самої 
категорії «антикризова стратегія» та особливостей її 
формування та реалізації в умовах хаотичності змін, не-
визначеності та підвищеної турбулентності зовнішньо-
го середовища.

Метою статті є уточнення та поглиблення понят-
тя «антикризова стратегія» підприємства та формуван-
ня моделі ключових VUCA-компетенцій персоналу, не-
обхідних для її формування. Для реалізації поставленої 
мети в межах даної статті вирішено такі наукові завдан-
ня: висвітлено та узагальнено наукові погляди дослід-
ників до визначення сутності «антикризової стратегії»; 
виокремлено сутнісні ознаки антикризової стратегії; 
обґрунтовано особливості формування антикризової 
стратегії в сучасному бізнес-просторі «V.U.C.A»; дове-
дено необхідність оновлення моделі компетенцій пер-
соналу та запропоновано розширений перелік VUCA-
компетенції персоналу, необхідних для формування 
ефективноїантикризової стратегії.

Сучасні економічні умови, в яких суб’єкти госпо-
дарювання здійснюють свою діяльність, характеризу-
ються непостійністю, складністю, динамізмом і непе-
редбачуваністю. По мірі розвитку ринкової економіки в 

господарському середовищі з’являються все нові й нові 
елементи невизначеності, тим самим розширюючи зони 
ризикових ситуацій і збільшуючи можливість настання 
кризових явищ. Криза може виникнути абсолютно на 
всіх етапах розвитку підприємства. Природа криз різно-
манітна. Навіть короткострокова і локальна криза може 
призвести до серйозних наслідків. Для попередження 
негативних ситуацій та «пом’якшення» впливу кризи на 
діяльність підприємства необхідно розробити систему 
антикризового управління. Своєю чергою, ефективність 
антикризового управління на підприємстві залежить 
від «правильності» вибору відповідної стратегії. Саме 
стратегія, як зазначає фахівець з питань стратегічного 
управління І. Ансофф, являє собою «… набір правил для 
прийняття рішень, якими підприємство керується у сво-
їй діяльності» [1, с. 68]. 

Звичайно, сама по собі стратегія не дозволяє пов-
ністю уникнути кризових ситуацій. Вона лише дозволяє 
зменшити вірогідність їх виникнення, а в разі настання – 
забезпечити більш швидке і «безболісне» подолання 
кризи [2].

Необхідність формування антикризової стратегії 
розвитку підприємств обумовлена спрямованістю систе-
ми антикризового управління на визначення можливих 
(а в разі настання кризи – фактичних) причин кризової 
ситуації та оцінці передбачуваних і реальних факторів 
кризи, тобто всіх проявів непомірного сукупного заго-
стрення протиріч, які викликають небезпеку настання 
кризової ситуації на підприємстві. За думкою М. В. Ту-
ленкова, «… будь-яке управління організацією повинно 
бути антикризовим, тобто побудованим на врахуванні 
ризику та небезпеки кризових ситуацій» [3, с. 44].

Антикризова стратегія, на думку С. В. Теліна, фор-
мується в межах загального стратегічного планування, 
але особливістю є акцентування уваги на засобах оцін-
ки, аналізу і контролю, визначення завдань, розроблен-
ня та реалізації управлінських рішень, які стосуються 
основних параметрів життєдіяльності підприємства у 
кризовій ситуації [4, c. 105].

Безумовно, антикризова стратегія є невід’ємною 
складовою системи стратегічного планування в 
умовах підвищеної динамічності та невизначе-

ності зовнішнього середовища. Проте вважаємо, що по-
гляд науковця, щодо формування антикризової стратегії 
безпосередньо «expost»передбачає нівелювання наслід-
ків кризової ситуації та не віддзеркалює зміст і повно-
ту антикризової стратегії, оскільки сам префікс «анті-» 
(від грецьк. anti...) означає протилежність, протидію та 
вживається переважно для означення засобу захисту від 
якоїсь небезпеки, загрози [5, c. 225].

В аспекті цільової спрямованості антикризової 
стратегії на своєчасне виявлення симптомів кризи ува-
ги заслуговує погляд Е. М. Короткова, яким зазначаєть-
ся, що антикризова стратегія «…дозволяє готуватися 
до кризових ситуацій, розпізнавати характер слабких 
сигналів кризового розвитку, знижувати кількість так-
тичних помилок, впевнено орієнтуватися в проблемах, 
що мають наслідки в майбутньому, розробляти і вико-
ристовувати ефективні технології управління, знаходи-
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ти позитивні елементи в складних кризових ситуаціях» 
[6, с. 3].

Своєю чергою, О. М. Побережний вважає, що 
сутність стратегії антикризового управління полягає у 
використанні концепції «від майбутнього до сучасного,  
а не від минулого до майбутнього», частковому відході 
менеджерів від управлінського раціоналізму, система-
тичному подоланні опору зовнішнім змінам її реалізації 
стратегії [7]. На наш погляд, дане трактування сутно-
сті «антикризової стратегії» має абстрактний характер. 
Безперечно, використання концепції «від майбутнього 
до сучасного» дозволяє передбачити можливість на-
стання кризової ситуації та забезпечити «пом’якшення» 
її впливу на діяльність підприємства. Проте, ігноруван-
ня «минулого» при формуванні стратегії призводить до 
нерозуміння причин виникнення кризового стану на 
підприємстві та робить неможливим оцінку реальних-
можливостей з ціллю запобігання його розвитку.

Вітчизняний вчений В. С. Король трактує анти-
кризову стратегію як довгостроковий курс розвитку 
підприємства, перелік способів досягнення визначеної 
мети, який формується на основі власних інтересів і в 
межах власної політики [8]. У наведеному твердженні 
науковцем робиться наголос на тому, що універсальної 
антикризової стратегії не існує, оскільки кожне окреме 
підприємство для забезпечення свого розвитку окрес-
лює комплекс певних цільових орієнтирів, а враховуючи 
різні внутрішні можливості, способи їх досягнення на 
кожному підприємстві будуть різними. 

Досить цікавим є трансформаційний підхід до 
розгляду сутності поняття «антикризова стратегія», за-
пропонований Ж. М. Зосімовою, відповідно до якого  
«… під антикризовою стратегією в умовах нестабільно-
го зовнішнього середовища розуміється трансформа-
ційний процес, який включає систему дій щодо реакції 
підприємства на кризу з метою його адаптації до стану 
зовнішнього середовища, що характеризується високим 
рівнем динамічності, складності та невизначеності» [9]
процес, за поглядом науковця, об’єднує в собі такі про-
цеси: процес осмислення; формальний процес; аналітич-
ний процес; процес передбачення; ментальний процес; 
процес, що розвивається; процес ведення переговорів; 
колективний процес і реактивний процес. Даний підхід 
дозволяє комплексно підходити до формування анти-
кризової стратегії на підприємстві.

Заслуговує на увагу погляд Н. Є. Юрик, яка ствер-
джує, що антикризова стратегія фактично пред-
ставляє собою план дій на відповідний період часу, 

який дозволяє в максимальному ступені уникнути небез-
печних ситуацій і направити підприємство на шлях зрос-
тання і зміцнення позицій на ринку. Основною метою 
антикризової стратегії є вирішення суперечностей і не-
узгодженості між цілями підприємства, наявними мож-
ливостями (зазвичай обмеженими) та впливом (зазви-
чай негативним) внутрішнього та зовнішнього середови-
ща підприємства [10, c. 58]. З нашої точки зору, позиція  
Н. Є. Юрик чітко вписується в гіпотезу американського 
економіста І. Ансоффа про залежність поведінки під-
приємства від зовнішнього середовища, згідно з якою 

«проблеми, які ставить перед підприємством зовнішнє 
середовище, визначають оптимальну модель його пове-
дінки» [11, с. 317]. Безумовно, розробити раз і назавжди 
антикризову стратегію неможливо. Її потрібно постійно 
«підлаштовувати» під умови бізнес-оточення, з метою 
забезпечення узгодженості між основними компонен-
тами: цілями розвитку підприємства, його можливостя-
ми, станом внутрішнього та зовнішнього середовища.

Ми підтримуємо погляд Д. Конокова, відповідно 
до якого основне завдання антикризової стратегії – це 
вирішення протиріч, неузгодженостей між цілями під-
приємства, наявними ресурсами та впливом зовніш-
нього та внутрішнього середовища [12, c. 88]. Проте 
вважаємо, що поза увагою науковець залишає зовнішні 
та внутрішні можливості підприємства щодо забезпе-
чення протистояння кризовій ситуації.

При формуванні ефективної антикризової страте-
гії, як зазначають П. В. Брінь та А. Ю. Черпак [13, c. 94], 
повинні бути встановлені певні параметри, які визнача-
ють широкий спектр альтернативних дій щодо вирішен-
ня основних завдань антикризової стратегії.

Аналізуючи наведені авторські дослідження сут-
ності категорії «антикризова стратегія», нами 
виділено основні сутнісні ознаки, що найбільш 

повно відповідають її змісту (табл. 1)
На основі виділення сутнісних ознак антикризової 

стратегії представляється можливим формування уза-
гальненого визначення даної категорії.

На наш погляд, антикризова стратегія підприєм - 
ства – орієнтована на довгострокову перспективу комп-
лексна система адаптивних заходів, спрямованих на ран-
нє розпізнавання, запобігання, розширення та мініміза-
цію наслідків різного роду кризових ситуацій, спрямова-
них на стабілізацію й подальший розвиток підприємства, 
на основі врахування вірогідності прояву, амплітуди змі-
ни та агресивності прояву турбулентних процесів.

Зазначимо, що успіх реалізації антикризової стра-
тегії перш за все залежить від можливостей та здібно-
стей менеджменту підприємства своєчасно ідентифіку-
вати первісну подію, з якої починається рух до кризо-
вого переломного стану [14, c. 96]. Прогрес сьогодні за 
тими фахівцями, хто швидко реагує на зміни, продукує 
ідеї, має сміливість їх втілювати [15, c. 147].

Відповідно до національної стратегії розвитку 
України на 2015 р. найважливішим фактором розвитку 
та конкурентоспроможності підприємства є іннова-
ції, інтелект і знання людини [16, с. 39]. Проте знання 
швидко застарівають. На думку аналітиків, щорічно 
оновлюється 5 % теоретичних і 20 % професійних знань. 
Відповідно до прийнятої в США одиниці старіння знань 
фахівця – періоду напіврозпаду компетентності (її зни-
ження на 50 %) у результаті появи нової інформації – ця 
критична точка по багатьох професій настає менш ніж 
через 5 років [16, c. 42].

Антикризова стратегія підприємства в умовах 
сьогодення повинна бути сформована відповідно до ви-
мог сучасного бізнес-простору, який характеризується 
нестабільністю, невизначеністю, складними і неодноз-
начними умовами. Такий нестабільний сучасний бізнес-
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простір американці називають VUCA-світом. VUCA – 
це акронім, утворений початковими буквами чотирьох 
слів: Volatility (мінливість), Uncertainty (невідомість), 
Complexity (складність), Ambiguity (багатозначність). 
Вперше даний термін був використаний у Військовій 
академії армії США близько 20 років тому, щоб охарак-
теризувати невизначений, складний і неоднозначний 
багатосторонній світ, в якому доводиться діяти військо-
вим (наприклад, при боротьбі з тероризмом) [17].

З часом термін «VUCA» змістився з військової тер-
мінології в сучасні бізнес-словники, оскільки він описує 
середовище, в якому здійснюють свою діяльність вітчиз-
няні підприємства сьогодні. Час, коли хаос, турбулент-
ність і мінливе бізнес-середовище стали «новою нор-
мою», можна впевнено стверджувати, що віт чизняні під-
приємства здійснюють свою діяльність у VUCA-світі. 

VUCA – це середовище, яке керівники підпри-
ємств повинні прийняти і зрозуміти. Дана необхідність 
обумовлена прискоренням і швидкістю змін бізнес-ото-
чення, демографічними зрушеннями, глобалізацією сві-
тових ринків та ін. Чотири елементи VUCA можна ре-
зюмувати таким чином [18]:

Volatility (мінливість, нестабільність, нестійкість, 
волатильність) – ситуація змінюється швидко і хаотич-
но (на основі даних змін не можна передбачати майбут-
ню ситуацію або планувати дії).

Uncertainty (невизначеність) – те «місце», де ос-
новні руйнівні зміни трапляються. І минуле в даному 
місці не є провісником майбутнього: визначення того, 
що гряде, є вкрай скрутним. 

Complexity (складність) – «місце», де безліч склад-
них для розуміння фактів, причин і чинників складають-
ся в проблеми. 

Ambiguity (неясність, двозначність, невизначе-
ність) – «місце», де складно відповісти на запитання 
«хто, що, де, коли, як і чому».

На основі вивчення економічної літератури [17–
19] та узагальнення поглядів вчених сформовано модель 
VUCA-світу (рис. 1).

Волатильний, невизначений, складний і супер-
ечливий VUCA-світ відкриває нову фазу в розвитку 
підприємств – від стратегічно орієнтованих і самонав-
чальних підприємств до адаптивних підприємств, які 
гнучко реагують на мінливе бізнес-оточення. Особли-
вістю VUCA-світу є той факт, що «некризових» позицій 
в сучасному бізнесі вже майже не залишилося. Щоб бути 
успішними, менеджерам підприємств необхідно розви-
вати антикризові компетенції, а також уміння управля-
ти ризиками та змінами.

Формування антикризової стратегії підприєм-
ствах з урахуванням вимог сучасного бізнес-
простору «VUCA», потребує оновлення моде-

лі компетенцій персоналу. Так, поряд з традиційними 
комптенціями, такими як: логічне, системне і структу-
роване мислення, комунікаційні навички, навички ро-
боти в команді, лідерство та ін., у VUCA-світі необхідні 
VUCA-компетенції (рис. 2).

Модель ключових VUCA-компетенцій персоналу 
характеризує здатність керівництва та менеджерів підпри-
ємства в екстремальній ситуації знаходити різноманітні 

таблиця 1

Сутнісні ознаки категорії «антикризова стратегія підприємства»

Сутнісні ознаки характеристика

Мета Довготривале функціонування підприємства за умов уникнення, своєчасного попереджен-
ня, послаблення,подолання кризових явищ, а також мінімізація їх негативних наслідків 

Завдання Вирішення протиріч, неузгодженостей між цілями підприємства, наявними ресурсами  
і можливостями, зовнішнього та внутрішнього середовища

Суб’єкт управління Власник або керівник підприємства; менеджери різних рівнів, які займаються плануван-
ням антикризових заходів та здійснюють контроль за їх своєчасною реалізацією

Об’єкт управління
Антикризова стійкість підприємства (зовнішня та внутрішня), яка характеризує здат ність 
підприємства не допускати кардинального впливу кризи на його фінансово-госпо дар-
ську діяльність

Функціональна підпорядкованість Підпорядковується стратегічним інтересам підприємства 

Часова орієнтація Використовується на всіх етапах життєвого циклу підприємства

Засоби досягнення мети
Система діагностичних процедур, яка спрямована на врахування причин, факторів, 
ознак, передумов, тенденцій, симптомів та тривожних сигналів порушення антикризової 
стійкості підприємства; спеціальний план дій стратегічного характеру

Ціннісні пріоритети
Збереження цілісності підприємства, інноваційність, протистояння турбулентним про-
цесам зовнішнього оточення, забезпечення стабільного положення підприємства  
на ринку та інші

Умови

Непередбачуваність та швидкість змін внутрішнього та зовнішнього оточення під-
при ємства, що обумовлює необхідність врахування вірогідності прояву турбулентних 
процесів у діяльності підприємства, що виникають випадково, розмір та амплітуда яких 
змінюється хаотично в певному інтервалі часу, а агресивність поведінки впливає на 
інваріантність напрямків антикризового розвитку підприємства

Джерело: розроблено авторами.
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ДРАЙВЕРИ НАСЛІДКИ ВИМОГИ 

 
– зміна сутності;
– зміна динаміки;
– швидкість зміни
    і рух 

 

  

  – непередбачува-
   ність;
– потенційні
   вигоди; 

 

  
– коригування
   завдання;
– невідомі
   результати;
– зміна динаміки;
– багатогранні
   наслідки  

 

  

 
  – ідеальний

   і фактичний;
– зміна динаміки;
– невірне
   тлумачення

 

 

– ризики;
– потоки;
– нестабільність

 

– «загальмова-
   ність» через
   переванта-
   ження даних;

 

 
– непродуктив-
   ність;
– подвійність

– сумнів
   і недовіра;
– помилки
   в ухваленні
   рішення;
– невизначеність

 

 

Філософія 

– діяти;
– реконфігурація
   досліджень

Розуміння 
– широта
   розуміння;
– різні
   перспективи  

 

 

 
Ясність 

 
– ключовий
   огляд;
– гнучкість;
– творчість

 

  

  Рухливість 

 
– вирішення
   проблем;
– інновації 

  

Volatility
(мінливість,
волатильність)

 

 

Uncertainty
(невідомість)

 

 

Complexity
(складність)  

Ambiguity
(багатозначність)  

Рис. 1. Модель сучасного бізнес-простору «VUCA»
Джерело: розроблено авторами.

Vision
(бачення)

Agility
(рішучість)

Creativity / Clarity
(креативність /

ясність)

Understanding
(розуміння)

V U 

C A 

Рис. 2. Модель ключових VUCA-компетенцій персоналу, необхідних для формування і реалізації антикризової стратегії 
підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [17].

варіанти рішень, бути креативним і діяти нестандартно, 
вміння довіряти собі, готовність дозволити собі помили-
тися, здатність не піддаватися тривозі й залишатися емо-
ційно стійким, вміння вибудовувати довірчі відносини зі 
співробітниками та стейкхолдерами – усе це набір пове-
дінкових рис, які походять з толерантності до невизначе-
ності та входять в пакет антикризових компетенцій.

1. Бачення (Vision). В умовах великої волатильно сті 
та невизначеності при формуванні антикризової стратегії 
підприємства у VUCA-світі необхідним є поєднання ко-

роткострокового планування (на горизонт одного ро ку з 
постійним гнучким переглядом прогнозу) і довгостроко-
вого планування (на горизонт 10–15 років, що дозволяє 
врахувати циклічність фаз кризи і фаз зростання). 

2. Розуміння (Understanding). При формуванні 
антикризової стратегії підприємства необхідне чіт-
ке уявлення про мету бізнесу та конкретний план дій у 
кризових ситуаціях. При цьому, в умовах VUCA-світу 
неможна замикатися у своїй галузі діяльності: чим вище 
спеціа лізація, тим вужчий кут зору. У VUCA-світі осо-
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бливо важливою компетенцією стає здатність до спів-
праці, уміння формувати навколо себе бізнес-спільноту, 
експертні співтовариства, а також уміння створювати 
креативні альянси, що буде сприяти розширенню гори-
зонту прийняття рішень в кризових ситуаціях.

3. Креативність /ясність (Creativity/Clarity). Зда-
валося б, така компетенція, як креативність, уже не зда-
ється новою. Але якщо раніше під креативністю більшою 
мірою розумілося вміння менеджерів пропонувати ори-
гінальні та нестандартні рішення традиційних завдань, 
у VUCA-світі найбільш затребуваним стає вміння про-
понувати альтернативні рішення однієї задачі, а також 
уміння працювати з абсолютно новими завданнями.  
У цьому питанні важливим є здатність менеджерів за-
стосовувати знання та навички однієї області знань 
в іншій. Критичним стає також розвиток візуального 
мислення і здатність по-новому представляти результа-
ти поставлених завдань. Критичне мислення спонукає 
менеджерів підприємства постійно стежити за само-
старінням антикризової стратегії та дозволяє своєчасно 
вносити необхідні корективи.

4. Рішучість (Agility). VUCA-світ – це час для 
гнучких, перевірених, сміливих співробітників, завжди 
готових до змін і толерантних до невизначеності. Від-
повідно, при формуванні антикризової стратегії підпри-
ємства не слід акцентувати увагу на зниженні страху 
співробітників перед невизначеністю. Акцент необхідно 
змістити на формування різнопланової команди, толе-
рантної до змін і вмотивованої на ефективну роботу по 
формуванню дієвої антикризової стратегії.

Необхідність формування антикризової стратегії 
з урахуванням вимог VUCA-світу призводить 
до необхідності розширення спектра VUCA-

компетенцій персоналу. Критичним фактором успіху 
антикризової стратегії стають такі стержневі антикри-
зові компетенції персоналу, як: К1 – вміння проводити 
швидку діагностику ринку і гнучко управляти змінами 
бізнес-моделі підприємства залежно від нових умов 
ринку; К2 – знання математичних і статистичних моде-
лей довгострокового прогнозування; К3 – уміння корис-
туватися відповідними ІТ-інструменти для вирішення 
означених завдань; К4 – широкий міждисциплінарний 
кругозір співробітників, що дозволяє прослідковувати 
взаємозв’язок і різноманіття факторів, що впливають 
на антикризовий розвиток підприємства; К5 – бажання 
вчитися; К6 – постійне самовдосконалення; К7 – здат-
ність до навчання; К8 – рівень розвитку інтуїції та вмін-
ня управляти нею (оскільки саме інтуїція дозволяє ме-
неджерам підприємства швидко і гнучко реагувати на 
будь невизначеності); К9 – толерантність. 

В умовах VUCA-світу представлений перелік ан-
тикризових компетенцій не є кінцевим. Нові зміни на 
споживчих ринках, а також подальший розвиток тех-
нологій буде розкривати нові можливості менеджерів 
та підприємств створювати нові антикризові компе-
тенції. При цьому основною вимогою до моделі анти-
кризових компетенцій у VUCA-світі стає високий рі-
вень адаптивності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вимога адаптивності антикризової 

стратегії підприємства зумовлює необхідність форму-
вання та розвитку ключових VUCA-компетенцій. Це 
дозволить своєчасно розпізнавати симптоми кризи, 
запобігати її розширенню та мінімізувати наслідки.  
А спрямованість антикризової стратегії на забезпечен-
ня стабільного положення підприємства, на основі вра-
хування вірогідності прояву, амплітуди зміни та агре-
сивності прояву турбулентних процесів, своєю чергою, 
дозволить розробити дієві способи протидії негативно-
му впливу чинників сучасного VUCA-світу та зміцнити 
конкурентні позиції.                    
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