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До недавнього часу в вітчизняній науковій теорії управління
та практиці господарювання переважав підхід, відповідного до
якого антикризова діяльність здійснювалася із настанням кризо-
вого стану, іноді навіть тоді, коли підприємству вже перебувало
на межі банкрутства. Проте, на сьогоднішній день усе більше
підприємств успішно здійснюють свою діяльність завдяки запро-
вадженню своєчасних випереджаючих дій по недопущенню роз-
гортання кризових явищ на початкових етапах їх прояву. Сучасні
умови господарювання вимагають використання стратегічного
підходу до антикризового управління діяльністю підприємства.
Антикризове управління підприємством є комплексною систе-
мою управління, відмінними рисами якої є стратегічний харак-
тер, направленість на усунення наявних і можливих проблем у
його діяльності [1; с. 120].

Одним із головних принципів системи антикризового управ-
ління є перманентний моніторинг факторів зовнішнього і внут-
рішнього середовища підприємства з метою раннього розпізна-
вання симптомів кризового стану та можливого банкрутства.

 Формування стратегії підприємства від самого початку ста-
новлення даної галузі науки базувалося на основі двох інформа-
ційних джерел: добре знання зовнішнього середовища функціо-
нування підприємства та оцінка внутрішнього стану та власних
можливостей [2; с. 39]. На перших етапах розвитку теорії страте-
гії підприємства увага дослідників була зосереджена на другому
напрямі, оскільки економічна кон’юнктура того часу була доста-
тньо передбачуваною і не вимагала глибокого вивчення середо-
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вища. Проте наявність кризових явищ в економіці, зростаюча ін-
тернаціоналізація господарського життя і, як наслідок, загост-
рення конкурентної боротьби, зумовили необхідність функціону-
вання підприємства як відкритої системи, що, в свою чергу,
вимагало глибокого вивчення факторів зовнішнього середовища.
Навіть якщо ці зміни і не були б настільки вагомими, керівникам
так чи інакше довелося б враховувати середовище, оскільки під-
приємство як відкрита система залежить від зовнішнього оточен-
ня [3; с. 103].

Аналіз середовища функціонування для кризового підприємс-
тва є важливою з позицій розробки стратегії антикризової діяль-
ності, де кожен крок повинен бути виваженим, оскільки відпові-
дальність набагато вища.

Стратегічний аналіз дозволяє визначити яким чином підпри-
ємство використовуючи власні ресурси та функціонуючи в межах
оточуючого середовища зможе досягти довгострокових цілей та
реалізувати намічену стратегію [4; с. 27]. Стратегічний аналіз
ставить за мету побудувати ефективну взаємодію суб’єкта під-
приємництва з оточенням не лише через вплив на процеси, які
відбуваються на підприємстві, а й через вплив на навколишнє се-
редовище. Методами стратегічного аналізу, які можуть бути ви-
користані при оцінці середовища функціонування кризового під-
приємства є наступні: SWOT-, PEST-, факторний аналіз, GAP-
аналіз і CVP-аналіз. Зазначені вище методи дозволяють не тільки
оцінити ситуацію, а також певною мірою виробити рекомендації
щодо подолання кризи.

Погоджуючись, із думкою О.В. Кравченка [5, с. 144] щодо ва-
жливості проведення стратегічного аналізу для «нормально» фу-
нкціонуючих підприємств у напрямку розробки стратегії їх роз-
витку, оцінки привабливості підприємства для потенційного
інвестора, виявлення резервів і можливостей та своєчасної реак-
ції на зміни умов функціонування, наголосимо на особливому
значенні сказаного для підприємства, яке знаходиться в кризово-
му або передкризовому стані.
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Управління діяльністю підприємств має орієнтуватися на
стратегічний маркетинг, що сприяє повному задоволенню потреб
споживачів, стимулює розширення ринків збуту, підвищує кон-
курентоспроможність продукції, поліпшує рівень компетентності
керівництва підприємства під час прийняття маркетингових рі-
шень, налагоджує зв’язки з постійними партнерами, сприяє за-
провадженню нових технологій і загалом поліпшує фінансовий
стан підприємства.

Багато які з проблем у сфері організації маркетингової діяль-
ності ще недостатньо вивчені, мало висвітлені в економічній лі-
тературі, потребують певної адаптації до особливих умов, у яких
знаходяться українські підприємства. В той час як вирішення цих
проблем стає обов’язковою умовою ефективної діяльності не
тільки кожного підприємства-виробника, але й функціонування
самого товарного ринку.

Своєчасного вирішення потребує проблема оцінки маркетин-
гової діяльності підприємств, визначення її ефективності й вибо-




