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шевчук В. В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства
У статті викладено результати дослідження, направлені на використання українськими підприємствами превентивного антикризового управ-
ління, яке, на відміну від більш поширеного антикризового менеджменту, спрямованого на втручання у вже існуючу кризову ситуацію, полягає в 
недопущенні фінансових проявів кризи в господарській діяльності підприємства. Зосереджено увагу на особливостях превентивного управління, 
надано характеристику відмінностям механізму антикризового і превентивного управління підприємством. Визначено об’єкт, мету і механізм 
дії превентивного управління, наведено методи та інструменти управління. Інструментарій превентивного управління може бути ефективно 
використаний у практиці управління українськими підприємствами при вирішенні організаційно-економічних проблем, оскільки економічні показ-
ники більшості галузей говорять про різке скорочення промислового виробництва і настання економічної кризи.
Ключові слова: превентивне антикризове управління підприємством, інструменти превентивного управління, антикризовий менеджмент, фі-
нансовий стан підприємства.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 8. 

Шевчук Віолетта Вячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального 
розвитку, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
E-mail: violettamy@i.ua

УДК 658.15
Шевчук В. В. Использование превентивного антикризисного  

управления для стабилизации рыночной позиции предприятия
В статье изложены результаты исследования, направленные на ис-
пользование украинскими предприятиями превентивного антикри-
зисного управления, которое, в отличие от более распространенного 
антикризисного менеджмента, действия которого направлены на 
вмешательство в уже существующую кризисную ситуацию, заключа-
ется в недопущении финансовых проявлений кризиса в хозяйственной 
деятельности предприятия. Акцентировано внимание на особенно-
стях превентивного управления, охарактеризованы различия меха-
низма антикризисного и превентивного управления предприятием. 
Определены объект, цель и механизм действия превентивного управ-
ления, приведены методы и инструменты управления. Инструмента-
рий превентивного управления может быть эффективно использо-
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мышленного производства и наступлении экономического кризиса.
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The article describes the results of research aimed at the use by Ukrainian 
enterprises of preventive crisis management, which, unlike the more common 
crisis management, whose actions are directed to interfering in the already 
existing crisis situation, consists in preventing the financial effects of crisis 
in the economic activity of enterprise. Special attention is paid to the pecu-
liarities of preventive management, differences of mechanism for crisis and 
preventive management of enterprise are described. The object, purpose and 
mechanism of preventive management have been determined, the methods 
and tools of management have been provided. The tools of preventive man-
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enterprises in addressing the organizational-economic problems since the 
economic performance indicators of most industry sectors display a slump in 
industrial production and onset of economic crisis.
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Кризові явища в економіці призводять до уповіль-
нення розвитку бізнесу, і навіть до банкрутства. 
При цьому відбувається уповільнення темпів 

еко номічного розвитку та швидкості грошового обігу, 
зниження ділової активності, падіння купівельної спро-
можності населення. 

Реальний ВВП України в 4 кварталі 2014 р. змен-
шився на 15,2 % порівняно з аналогічним періодом 2013 р., 
тоді як у 3 кварталі падіння становило 5,1 %, у другому – 
4,6 %, а в першому – 1,1 %. Показовими стали підсумки 
вже січня поточного року в промисловості. Так, згідно з 
офіційними даними, у січні 2015 р. скорочення промис-
лового виробництва склало 19,7 % (у порівнянні з груд-
нем 2014 р.) і 21,3 % (у порівнянні із січнем 2014 р.). 

Окремі галузі вітчизняної економіки скоротили 
обсяги виробництва істотно нижче навіть офіційних 
середньостатистичних показників. Так, у січні 2015 р. у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року видо-
буток вугілля скоротився на 51,9 %, виробництво коксу 
і продуктів нафтопереробки впало на 54,1 %, машино-
будування скоротилася на 32,5 %. По регіонах України 
«лідерами» падіння промвиробництва є Донецька і 
Луганська області – 49,9 % і 77 % відповідно. Показники 
динаміки по решті областей коливаються в діапазоні від 
зниження на 22,1 % у Кіровоградській області до зрос-
тання на 10,3 % у Рівненській області.

Для запобігання розвитку найгіршого сценарію 
мож на використовувати антикризову стратегію управ-
ління, що дозволить стабілізувати ринкову позицію під-
приємства (забезпечити планові показники ринкової 
долі, об’єму продаж, зростання довіри клієнтів).

Метою статті є вивчення особливостей застосу-
вання методів превентивного антикризового управлін-
ня на українських підприємствах, аналіз та оцінка ета-
пів його проведення та визначення його ролі в системі 
адаптивних механізмів управління. 

Багато вітчизняних і закордонних авторів ви-
вчають аспекти антикризового управління: І. О. Бланк,  
О. В. Василенко, Л. О. Лігоненко, У. Кристек, М. Манн, 
О. В. Мороз, Л. С. Планкетт, Л. С. Ситник, А. Д. Черняв-
ський, З. Є. Шершньова, І. О. Щербань, А. М. Штангрет. 
Але попри різноманітну спрямованість цих публікацій, 
превентивне управління розглядається в контексті ан-
тикризового управління та ризик-менеджменту [2 – 4, 6, 
8], при цьому не достатньо вивченими залишаються пи-
тання, пов’язані з розробкою інструментів і методів ран-
ньої діагностики кризи та профілактики кризових явищ. 
Протиріччя між потребою в ефективному механізмі ан-
тикризового превентивного управління, з одного боку, 
і відсутністю методичних розробок з використання ін-
струментарію превентивного управління, з іншого боку, 
зумовило актуальність теми дослідження.

Поняття «управління» має багато визначень і ви-
користовується в різних сферах – фінанси, енергетика, 
екологія, менеджмент, тощо. Для розуміння концепту 
«превентивне антикризове управління» під самим тер-
міном «управління» розуміємо дії, спрямовані на досяг-
нення мети. На стадії планування керівництво визначає 
бажаний стан підприємства та шляхи його досягнення. 
Отже, потрібно стежити за тим, щоб всі ключові пара-

метри не виходили за межі припустимих значень. Тоді 
утримання параметрів системи і буде заходами превен-
тивного антикризового управління.

Для мінімізації ризиків при прогнозуванні та ви-
никненні кризової ситуації головними завданнями топ-
менеджера підприємства стають такі:
 сформулювати стратегію розвитку підприєм-

ства з урахуванням використання інноваційних 
технологій, які збільшують конкуренті перева-
ги продукції;

 розробити критерії компетенції ключових по-
сад спеціалістів підприємства, оскільки важли-
вим критерієм оптимізації роботи і подолання 
кризи будь-якого підприємства є компетент-
ність і професіоналізм кадрів;

 з кола компетентних спеціалістів організувати 
групу антикризового комітету і регламентувати 
його функції;

 регламентувати періодичність проведення ау-
диту менеджменту підприємства, який дозво-
лить своєчасно коректувати стратегічні ініціа-
тиви, оптимізувати і покращити роботу підпри-
ємства;

 ініціювати аудит маркетингу з метою виявлен-
ня можливості реструктуризації або оптиміза-
ції маркетингової системи підприємства;

 розробити і за необхідністю впровадити анти-
кризову стратегію підприємства;

 збільшити швидкість прийняття рішень за ра-
хунок делегування повноважень менеджерам в 
прийнятті управлінських рішень.

Превентивне антикризове управління – це під си-
стема антикризового управління підприємст вом, 
в якій на основi використання засобiв i методiв 

раннього виявлення змiн внутршнього i зовнiшнього се-
редовища розробляються та реалiзуються управлiнськi 
рiшення в плановому порядку i на постійній основi у 
всіх сферах діяльностi підприємства спецiально пiд-
готовленим фахівцем в умовах невизначеностi, недо-
статнього інформаційного забезпечення та рiз но ма-
нiт ності альтернативних варiантiв управлiнських рi - 
шень з метою своєчасного реагування на можливi загро-
зи та створення сприятливих умов для подовження ста-
більного функціонування та розвитку підприємства. 

Слід виокремити також поняття «антиципативне 
управління» – це постiйно дiючий процес, який перед-
бачає прогнозування ймовiрних майбутніх змiн зовнш-
нього i внутрiшнього середовища, що дозволяє завчасно 
виявити можливi загрози функцюнуванню пiдприємства 
або новi можливостi його розвитку i забезпечити надій-
ну основу для прийняття раціональних управлiнських 
рішень. Антиципативне управління спрямоване на пе-
редбачення, прогнозування, дослідження ймовiрностi 
настання кризи. А превентивне антикризове управлін-
ня включає в себе активні дії щодо запобiгання появі та 
розвитку кризових явищ на підприємстві [5].

Превентивне антикризове управління потребує 
від підприємства фінансової гнучкості та мобільності, 
нарощування фінансових резервів і достатнього рівня 
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підготовки до миттєвого вжиття заходів для ефектив-
ного функціонування господарюючого суб’єкта в умовах 
економічної кризи. Однак для своєчасного втручання в 
систему менеджменту керівництву необхідно мати ін-
формацію про фінансово-економічний стан суб’єкта. 
Основними показниками є оцінка рентабельності, фі-
нансової стійкості, платоспроможності, ліквідності. 
Якщо моніторинг фінансового стану виявляє ознаки 
кризисного розвитку, далі проводиться визначення 
масштабів кризисного стану. Потім необхідно визна-
чити фактори, які обумовлюють кризисний розвиток 
підприємства, і тільки після цього почати розробку та 
реалізацію плану антикризового управління. Сутність 
антикризового управління полягає в розробці та реалі-
зації найбільш раціонального плану виведення підпри-
ємства з кризового стану. 

Принципова відмінність підходу превентивного 
антикризового управління від більш поширено-
го антикризового менеджменту, який направле-

ний на втручання у вже існуючу кризову ситуацію, по-
лягає в недопущенні фінансових проявів кризи в госпо-
дарській діяльності підприємства. Механізми реалізації 
стратегій також мають відмінності (табл. 1). 

Алгоритм роботи механізму превентивного управ-
ління підприємством спрямований на:
 моніторинг економічного стану, який дозволяє 

виявити кризові симптоми в розвитку;
 локалізацію підсистем, які ідентифіковані як 

кризова ситуація, спеціалізований аналіз клю-
чових індикаторів кризових симптомів і відхи-
лень по метриках;

 оцінку рівня ризику потрапляння в кризову 
пастку і вибір способу запобігання;

 вибір інструментів стабілізації та відновлення 
рівноваги і оперативне регулювання кризової 
ситуації, за допомогою якого досягається стан 
стійкості об’єкта в разі виникнення відхилень 
від заданих параметрів;

 моделювання кризових симптомів і прогноз 
економічного стану підприємства;

 контроль у превентивному управлінні за робо-
тою по усуненню кризової ситуації;

 виконання програми дій і стратегічне плану-
вання з урахуванням динамічної зміни зовніш-
нього середовища і внутрішніх можливостей 
підприємницької структури.

Об’єктом превентивного управління є підсисте-
ма підприємства з характерними кризовими ознаками.  
А мета превентивного управління – трансформації ста-
ну досліджуваної підсистеми від кризової ситуації до 
стабілізації і рівноваги всіх елементів (рис. 1).

Ефективність впровадження превентивного анти-
кризового управління обумовлена тим, що підприєм ство 
отримує здатність раннього розпізнавання можливих 
загроз функціонування або використання можливо стей 
для підвищення ефективності діяльності. Основним 
завданням превентивного управління є упередження 
настання будь-якої негативної зміни середовища функ-
ціонування з метою забезпечення стабільної та ефек-
тивної діяльності організації. Превентивне антикризове 
управління – це систематичний цілеспрямований про-
цес, що комплексно охоплює фінансову, організаційну, 
інноваційно-інвестиційну сфери діяльності підприєм-

таблиця 1

порівняльна характеристика механізму антикризового і превентивного управління підприємством

Кризова ситуація, або об’єкти 
управління Антикризове управління превентивне управління

Неефективний менеджмент

Заходи, спрямовані на розвиток 
професіоналізму кадрів, підвищення 
ефективності оцінки управлінських 
рішень та оптимізації управлінських 
рішень

Формування корпоративної культури  
і клімату, переорієнтація мислення керів-
ництва і працівників у відповідності до 
перспективних напрямків розвитку галузі, 
а також завдань, місії та стратегії поведінки 
підприємства на ринку

Неадекватна ринковим механізмам 
стратегія управління

Реорганізаційні та ліквідаційні проце-
дури управління

Реструктуризація і стабілізаційне 
управління 

Низька якість продукції або послуг
Усунення причин браку і забезпе-
чення виробництва продукції кращої 
якості 

Організація ефективної взаємодії з поста-
чальниками ресурсів та сировини для 
запобігання погіршення якості

Інформаційне забезпечення 

Дослідження інформаційних потоків, 
діагностика фінансового стану, аналіз 
потенціалу протистояння банкрутству 
і посткризового виживання

Вдосконалення інформаційного забезпе-
чення реалізації превентивних програм для 
запобігання кризових явищ

Політика управління підприємством
Мінімізація втрат майна і капіталу, 
політика захисту інтересів власників  
і кредиторів

Забезпечення подолання кризової ситуації  
з найменшими витратами, оборонна або  
наступальна політика підприємства

Інструментарій аналізу

Горизонтальний, вертикальний  
та інтегральний фінансовий аналіз, 
аналіз фінансових коефіцієнтів, 
фінансових ризиків

Аналіз з урахуванням галузевої приналеж-
ності, організаційно-правової форми,  
етапу життєвого циклу, особливостей ство-
рення і т. п.
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ства на будь-якій стадії його функціонування та висту-
пає невід’ємною складовою частиною загального проце-
су управління підприємством [1].

Реалізація превентивного управління відбувається 
за допомогою застосування методів та інструмен-
тів управління. Наприклад, у виробничій сфері для 

досягнення переорієнтації на інноваційне виробництво 
можна використовувати такі методи: комплексна диве-
рисифкація виробництва; посилення ролі маркетинго-
вих груп і переорієнтація на перспективні ринки збуту; 
розробка превентивних програм розвитку підприєм-
ства; прогнозування результатів розвитку підприємства 
з врахуванням індикаторів настання кризових явищ. 

В інституційній сфері з метою трансформації орга-
нізаційної структури і системи управління у відповідно-
сті до вимог ефективного функціонування підприємства 
можна використовувати такі прийоми: перехід від низь-
коефективних традиційних форм і принципів управління 
до превентивних управлінських технологій; економічно 
доцільна реструктуризація підприємства; орієнтація на 
ресурсозберігаючі технології виробництва. 

У сфері управління кадрами для досягнення мак-
симально ефективного кадрового потенціалу за умови 
зберігання принципів справедливості та оптимального 
співвідношення темпів зростання продуктивності праці 
й оплати праці рекомендуємо використати такі прийоми 
превентивного управління: регламентація трудових від-
носин і системи оплати праці; використання широкого 
спектра економічних інструментів стимулювання висо-
копродуктивної праці; заохочення трудової активності та 

інноваційної сприйнятливості трудових кадрів; створення 
сприятливих умов для зростання продуктивності праці.

Проаналізуємо деякі методи превентивного управ-
ління.

Фінансово-аналітичне дослідження, як один з ос-
новних елементів діагностики, являє собою процес до-
слідження фінансового стану й основних результатів 
фінансової діяльності підприємства з метою виявлення 
резервів підвищення його ринкової вартості та забез-
печення ефективного розвитку. Фінансовий аналіз є 
частиною загального, повного аналізу господарської ді-
яльності, який складається з фінансового та виробничо-
го (управлінського) аналізу. Для вирішення конкретних 
завдань фінансового менеджменту застосовується ряд 
спеціальних систем і методів досліджень, що дозволя-
ють отримати в статиці та в динаміці кількісну оцінку 
результатів фінансової діяльності в розрізі окремих її 
аспектів [7]. У теорії фінансового менеджменту залежно 
від використовуваних методів розрізняють такі основні 
системи фінансових досліджень, проведених на підпри-
ємстві: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; 
порівняльний аналіз; аналіз коефіцієнтів; інтегральний 
аналіз. Усі методики кількісного аналізу важливо роз-
глядати в динаміці – саме так можна розпізнати не тіль-
ки гостру і хронічну кризу, а й відстежити виникнення 
прихованої кризи.

Забезпечення економічної безпеки підприємства – 
це також превентивний захід управління підприємством, 
який забезпечує такий стан господарюючого суб’єкта, 
обумовлений найбільш ефективним використанням його 
корпоративних ресурсів, яке дозволяє йому здійснюва-

Рис. 1. Механізм превентивного управління підприємством

Підприємство

Підсистема

моніторинг ключових індикаторів кризових ознак

аналіз метрик стану підсистем

ідентифікація кризового явища

на межі кризи вже криза є ознаки кризи, криза
в перспективі

кризова пастка

мінімізація втрат
і запобігання кризі

запобігання виникненню
кризи

моделювання кризових ситуацій і прогноз стану підсистем
у результаті здійснення управлінських дій

контроль показників економічного стану
підприємства

Мета

Об’єкт управління
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ти стійку динаміку, досягати поставлених цілей бізнесу 
в умовах негативного впливу сукупності факторів вну-
трішніх і зовнішніх загроз. Підприємницька діяльність 
в ринковій економіці здійснюється в умовах невизна-
ченості, тому основним завданням підприємства є пра-
вильна оцінка можливого ризику, виявлення факторів, 
що підсилюють його, і вибір методів управління ним.

Під управлінням (мінімізацією) ризику з боку під-
приємця розуміється процес оптимального розподілу 
витрат на зниження різних видів ризику в умовах об-
меженості економічних ресурсів, що обумовлює досяг-
нення максимального в даних умовах рівня економічної 
безпеки підприємства. Тому метою управління ризиком 
для підприємця є досягнення безпеки функціонування в 
рамках створеної ним структури на основі формування 
системи економічної безпеки.

Превентивна санація як превентивний захід анти-
кризового управління направлена на відновлення плато-
спроможності та налагодження нормальної вироб ничої 
діяльності підприємства.

Аудит менеджменту і маркетингу підприємства 
дозволяє перевірити стан маркетингової діяльності, 
вчасно виправити помилки та якісно розвиватись. Мар-
кетинговий аудит полягає у вивченні діяльності підпри-
ємства, розробці плану коригуючих і запобіжних дій з 
метою підвищення ефективності управління маркетин-
говою діяльністю.

Оцінити систему управління маркетингом підпри-
ємства можливо за допомогою організації проведення 
комплексного аудиту маркетингу, який містить: аудит 
маркетингових стратегій (ревізія, спрямована на пере-
вірку маркетингових стратегічних ініціатив, а також ви-
явлення додаткових чинників і можливостей їх коригу-
вання) та аудит інструментів маркетингу підприємства 
(аудит операційного рівня, який мстить оцінку роботи 
інструментів маркетингу).

Таким чином, підприємство на підставі загально-
відомих методик управління повинно сформува-
ти власну систему превентивного антикризового 

управління, здатну формувати об’єктивну комплексну та 
одночасно розгорнуту оцінку поточного стану підпри-
ємства як основу для прийняття оптимальних управлін-
ських рішень.

Інструменти і методи превентивного управління 
являють собою управлінський комплекс, який, на відмі-
ну від традиційного антикризового управління, містить 
управлінські дії, спрямовані на забезпечення ефектив-
ного функціонування підприємства, моніторинг і запо-
бігання виникненню кризових явищ, контроль за від-
хиленнями фактичних значень заданих параметрів від 
цільових орієнтирів.                     
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