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СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах економічної нестабільності, військових подій та кризових явищ важливим є 

стимулювання розвитку не лише країни в цілому, кожного її регіону, а й кожного суб’єкта 

господарювання. В умовах євро інтеграційних  процесів дія характерних  умов 

господарювання, які ґрунтуються на дії законів ринку та конкурентної боротьби, 

змушують українські підприємства  швидко адаптуватись до змін ринкового середовища, 

уникати необґрунтованого ризику, приймати стратегічні управлінські рішення щодо 

використання всіх наявних ресурсів. Сучасна Україна прагне до постійного поліпшення 

рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Проте 

спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а 

постійно переривається періодами економічної нестабільності та криз. Кризові явища в 

галузях економіки України спричинені недостатнім і несвоєчасним урахуванням змінних 

умов виробництва, можливостями інтенсифікації, змінами у методах господарювання За 

останнє десятиліття антикризове управління набуло особливого значення у зв’язку з 

проведенням активних ринкових перетворень в економіці держави. Що характеризується 

високим рівнем кризових ризиків, постійною зміною чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища функціонування підприємств, наростанням погроз їх фінансовим інтересам. 

Антикризова безпека підприємства представляє собою складне, багатогранне поняття, яке 

залежить від безлічі чинників, що виникають як усередині підприємства, так і за його 

межами. Забезпечення антикризової безпеки підприємства – це визначальний  чинник 

ефективного функціонування самих суб’єктів господарювання і стратегія їх ефективного 

розвитку у системі стратегічного управлінського обліку. При цьому, світовий та 

вітчизняний економічний досвід переконливо свідчить про необхідність створення такої 

системи забезпечення антикризової безпеки підприємства, яка була би стійка до 

фінансових ризиків й активно стимулювала соціально-економічний розвиток 

господарюючих суб'єктів.  

Наявність ефективної системи управління антикризовою безпекою дозволяє 

підвищити ефективність протидії фінансовим загрозам, попередити можливі негативні 

наслідки. Особливість функціонування системи антикризової безпеки підприємства 

визначається унікальністю кожного конкретного підприємства та залежить від розмірів 

підприємства, його виробничо-технічних, фінансових та організаційних можливостей. 

Система антикризової безпеки підприємства – це складний елемент безпеки регіону, 

галузі, держави в цілому. 

Реалізація завдань, визначених для забезпечення антикризової безпеки суб’єктів 

підприємництва, можлива за умови формуваннямеханізму управління стратегічною 

безпекою, який можна розглядати яксукупність організаційних, фінансових та правових 

засобів впливу, які маютьна меті своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію, 

ліквідацію та прогнозування загроз антикризовій  безпеці підприємства. 

В основі механізму забезпечення антикризової безпеки підприємства знаходиться 

системне поєднання певних інструментів, методів, важелів та інформаційно-аналітичного 

забезпечення, створюваних на базі принципів забезпечення антикризової безпеки, що 

об’єктивно існують як економічні закономірності, а також виробляються суб’єктами 



управління антикризової безпеки підприємства для досягнення і захисту його стратегічних 

інтересів . 

Механізм управління антикризовою безпекою включає наступні підсистеми: 

 підсистему антикризової діагностики, призначену вчасно інформувати про 

можливі проблемні аспекти в діяльності підприємства, також оцінювати ступінь погрози за 

допомогою якісних та кількісних методів; 

 підсистему антикризових важелів і методів, мета якої є усунення кризових явищ і 

процесів та забезпечення ефективної діяльності підприємства за рахунок стратегічного 

менеджменту; 

 підсистему контролінгу, призначенням якої є дослідження  результативності 

заходів по забезпеченню антикризової безпеки суб’єкта господарювання. 

Важливим елементом створення ефективної системи забезпечення антикризової 

безпеки підприємства є розробка антикризової стратегії, яка представляє собою систему 

впровадження дієвих заходів в галузі проблем забезпечення антикризової безпеки 

підприємства, а також систему заходів і створення сприятливих умов для досягнення мети 

стратегічного розвитку в умовах невизначеності та існування внутрішніх і зовнішніх 

загроз. 

Стратегії антикризової безпеки за своїм змістом можна поділити на три основні типи : 

 стратегія внутрішніх загрози; 

 стратегія зовнішніх загроз; 

  стратегія прогнозованого розвитку. 

Стратегію забезпечення антикризової безпеки підприємства слід розглядати як 

модель, яка необхідна для досягнення певних цілей у рамках корпоративної і фінансової 

стратегії шляхом координації, розподілу та використання фінансових ресурсів 

підприємства.  

В склад стратегії повинні включатися складові корпоративної місії і цілі 

підприємства, що стосуються антикризової безпеки, результати аналізу внутрішнього та 

зовнішнього фінансового середовища, якісні та  кількісні фактори використання 

фінансових ресурсів, які задовольняють вимогам забезпечення належного рівня 

антикризової безпеки, відповідальні за реалізацію намічених заходів, фінансові ресурси, 

необхідні для забезпечення антикризової безпеки. 

 Таким чином, система антикризової безпеки суб’єктів підприємництва має 

поєднувати розробки сучасної економічної науки та діяти стратегічно. Для цього слід 

постійно вирішувати задачі здійснення моніторингу фінансового стану виробничих 

підприємств та зовнішніх факторів з метою раннього виявлення ознак її кризового 

розвитку, визначення масштабів кризового стану, дослідження основних факторів, що 

обумовлюють її кризовий розвиток, створення і реалізації заходів по запобіганню криз і 

попередженню банкрутства, контролю за виконанням заходів з формування антикризової  

безпеки і оцінки отриманих результатів шляхом використання фінансового 

інструментарію. Впровадження такої системи створить дієвий інструмент по запобіганню 

криз, забезпеченню стабільної та ефективної стратегічної діяльності виробничих 

підприємств. 
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