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СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ  
ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

EARLY WARNING AND REACTION SYSTEM AS A MEANS  
OF ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність, місце й роль системи раннього  

попередження та реагування для забезпечення стійкості під-
приємства шляхом виявлення кризових умов та недопущення 
його банкрутства. Система попередження та система управ-
ління є складовими частинами будь-якого менеджменту у кри-
зовій ситуації. Першочерговим завданням СРПР є своєчасне 
виявлення ознак кризи на підприємстві, тобто прогнозування 
можливого банкрутства. Система попередження забезпечує 
більш швидку реакцію на початку кризової ситуації (фіксу-
ються несприятливі зміни, поширюється інформація про них);  
як персональний захист, так і захист активів; активізацію сис-
теми реагування. За допомогою системи раннього поперед-
ження та реагування виявляються можливості забезпечення 
стійкості підприємства або додаткові шанси для суб’єкта гос-
подарювання. Розроблення, формування та впровадження на 
підприємстві системи раннього попередження й прогнозування 
є необхідним заходами для успішного та стабільного розвитку 
й функціонування будь-якого суб’єкта господарювання в сучас-
них умовах розвитку економіки.

Ключові слова: підприємство, функціонування, економіч-
на стійкість, стійкість, система раннього попередження та реа-
гування, стратегічне управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность, место и роль системы ран-

него предупреждения и реагирования для обеспечения устой-
чивости предприятия путем выявления кризисных условий и 
недопущения его банкротства. Система предупреждения и си-
стема управления являются составными частями любого ме-
неджмента в кризисной ситуации. Первоочередным заданием 
СРПР является своевременное выявление признаков кризиса 
на предприятии, то есть прогнозирование возможного банкрот-
ства. Система предупреждения обеспечивает более быструю 
реакцию в начале кризисной ситуации (фиксируются неблаго-
приятные изменения, распространяется информация о них); как 
персональную защиту, так и защиту активов; активизацию сис- 
темы реагирования. С помощью системы раннего предупреж-
дения и реагирования выявляются возможности обеспечения 
устойчивости предприятия или дополнительные шансы для 
субъекта хозяйствования. Разработка, формирование и внедре-
ние на предприятии системы раннего предупреждения и прог- 
нозирования являются необходимыми мерами для успешного 

и стабильного развития и функционирования любого субъекта 
хозяйствования в современных условиях развития экономики.

Ключевые слова: предприятие, функционирование, эко-
номическая устойчивость, устойчивость, система раннего 
предупреждения и реагирования, стратегическое управление.

ANNOTATION
The authors of the article have disclosed the essence of early 

warning and response system. The article discusses the essence, 
place and role of the early warning and response system to ensure 
the sustainability of the enterprise by identifying crisis conditions 
and preventing and preventing its bankruptcy. Warning system and 
control system is an integral part of any management in a crisis 
situation. The primary task of the early warning and response sys-
tem is the timely identification of signs of a crisis in the enterprise, 
that is, the prediction of possible bankruptcy. The warning system 
provides: faster response at the beginning of a crisis situation  
(unfavorable changes are recorded and information about them is 
disseminated); protection of both personal and asset protection; 
activation of the response system. With the help of an early warn-
ing and response system, opportunities to ensure the sustainabi- 
lity of the enterprise or additional opportunities for the enterprise 
are identified. The development, formation and implementation of 
an early warning and response system at an enterprise is an ob-
jective necessity for the successful and stable development and 
functioning of any enterprise in modern conditions of economic de-
velopment. Taking into account the features of the system of early 
warning and response, in accordance with the requirements of the 
situational approach, it is advisable to build on the principles of 
system, expediency, objectivity, realism, concreteness, timeliness, 
and efficiency. The introduction of a balanced scorecard in enter-
prises allows you to monitor the implementation of the strategy in 
real time and make timely adjustments to them taking into account 
internal changes and the impact of the external environment. The 
use of a balanced scorecard eliminates strategic management con-
flicts that may arise between the owners themselves and hired top 
managers. The controlling department is always responsible for 
building a balanced scorecard at the enterprise. This is explained 
by the fact that a balanced scorecard is an addition to the con-
trolling tools. The proposed Society block provides for the mana- 
gement of the social component of the enterprise in accordance 
with certain criteria, and allows for timely adjusting the strategy of 
the enterprise in the absence of personnel resistance.
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Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах проблема забезпечення стійкості під-
приємницьких структур не втрачає своєї ак-
туальності. Саме існування підприємницької 
структури (організації, підприємства, господа-
рюючого суб’єкта) залежить від того, наскіль-
ки швидко й успішно вона адаптується до змін 
зовнішнього середовища. Забезпечення еконо-
мічної стійкості господарюючих суб’єктів є за-
порукою виживання та основою стабільності їх 
положення на ринку, забезпечує перевагу щодо 
залучення інвестицій, отримання кредитів, ви-
бору контрагентів та залучення кваліфікова-
них кадрів. Чим вище стійкість організацій, 
які проводять підприємницьку діяльність, тим 
вище їх адаптивність, незалежність від зміни 
ситуації на ринку, отже, тим менше ймовір-
ність настання банкрутства. Потреба вирішен-
ня проблем забезпечення економічної стійкос-
ті підприємницьких структур, забезпечення їх 
високої адаптивності обумовлює необхідність 
вивчення та визначення системи критеріїв та 
показників, які дають змогу, з одного боку, оці-
нити рівень стійкості, її динаміку, а з іншого 
боку, виявити фактори та знизити їх негатив-
ний вплив на економічну стійкість. У зв’язку 
з цим дослідження питань створення системи 
раннього попередження та реагування під- 
приємства є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Функціонування та взаємодію економічних сис-
тем та їх закономірності розвитку досліджува-
ли у своїх роботах такі вчені, як І.В. Брянцева, 
А.В. Василенко, С.Г. Єзерська, О.М. Зайцев, 
В.Л. Іванов, Н.О. Ковальчук, О.М. Кучерова, 
Е.В. Лясковська, Г.А. Мохонько, О.А. Полі-
щук, І.М. Семененко, Н.В. Шестерикова. Мето-
дологічні основи дослідження закономірностей 
функціонування та розвитку складних систем, 
самоорганізації у системах відображали у своїх 
працях О.В. Арєф’єва, А.І. Бурда, Д.М. Горо-
дянська, Н.А. Кульбака, В.О. Медведєв.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, незважаючи на зна-
чне число наукових праць щодо дослідження 
економічної стійкості підприємств, не знайшли 
належного відображення та вимагають подаль-
шого дослідження питання, пов’язані із запро-
вадженням та формуванням на підприємствах 
системи раннього попередження та реагування 
як способу виявлення кризових явищ та забез-
печення стійкості підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета статті полягає в розкритті сутнос-
ті та доведенні необхідності формування й за-
провадження на підприємстві системи раннього 
попередження та реагування як одного із засо-
бів забезпечення стійкості підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні трансформаційні умови ринкової еко-

номіки України характеризуються необхідністю 
активізації діяльності підприємств щодо роз-
ширення обсягів діяльності, виходу на світові 
ринки, підвищення конкурентоспроможності 
продукції та забезпечення стабільного економіч-
ного зростання. Саме це визначає необхідність 
формування системи адекватного управління 
економічною стійкістю та стратегічного підходу 
до визначення трансформаційних процесів.

Сьогодні більшість підприємств підпадає під 
жорсткий вплив мінливих зовнішніх умов, що 
за неготовності суб’єктів господарювання може 
привести до серйозних наслідків, навіть повної 
ліквідації підприємства. Для того щоби мати 
можливість своєчасно та правильно реагува-
ти на вплив середовища, треба добре орієнту-
ватись у внутрішній структурі підприємства, 
знати сильні та слабкі сторони, межі впливу на 
фінансовий стан та важелі, якими можна здій-
снити цей вплив. Також важливо забезпечува-
ти безперебійну діяльність, адже в конкурент-
них умовах не можна собі дозволяти простої, 
які легко можуть привести до втрати частки  
на ринку.

Висока мінливість та динамічність ринко-
вого оточення обумовлюють вжиття на під- 
приємствах заходів, спрямованих на підтрим-
ку стійкості, адаптивності та гнучкості функ-
ціонування. Водночас зростання рівня іннова-
ційності та конкурентоспроможності економіки 
обумовлює необхідність забезпечення економіч-
ної стійкості, який можна визначити як зба-
лансовані кількісні, структурні та якісні зміни,  
що відповідають цілям організації та врахо-
вують обмеження, які висуваються зовнішнім 
середовищем та потенціалом підприємства.  
Забезпечення економічної стійкості є можливим 
лише на основі формування відповідного меха-
нізму управління, під яким слід розуміти інте-
гровану систему органічно пов’язаних економіч-
них, організаційних, соціальних, фінансових та 
інших форм і методів господарювання, спосо-
бів, інструментів та важелів впливу на процеси 
функціонування, які найбільшою мірою відпо-
відають параметрам внутрішнього й зовнішньо-
го середовища, обмеженням та умовам еконо-
мічної діяльності. Створення такого механізму 
має ґрунтуватись на системі принципів та мето-
дів розроблення й реалізації управлінських рі-
шень, визначених об’єктах і суб’єктах управлін-
ня економічною стійкістю, обґрунтованих функ 
ціях управління, виділених структурних елемен- 
тах механізму, особливостях їх використання.

Специфіка інформаційного забезпечення ке-
рованої економічної стійкості промислових під- 
приємств полягає в необхідності вирішення таких 
завдань, як забезпечення інформацією та моделя-
ми оцінювання поточного стану підприємства,  
зокрема розвитку всіх сфер діяльності за останні 
періоди часу; забезпечення інформацією та мо-
делями оцінювання потенціалу розвитку, відпо-
відно, керованості розвитку; забезпечення інфор-
мацією для планування заходів щодо розвитку 
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різних сфер діяльності підприємства; забезпечен-
ня інформацією та моделями оцінювання вико-
нання планів і виявлення причин відхилень.

Для вирішення проблеми всебічного охо-
плення розвитку промислових підприємств 
інформаційне забезпечення має бути єдиним 
комплексом взаємопов’язаних інформаційних 
продуктів, які охоплюють усі сфери діяльності 
підприємства. Для формування інформаційної 
бази потрібно постійно відслідковувати та ви-
вчати запити внутрішніх і зовнішніх користу-
вачів інформації, відповідати на питання про 
те, кому яка інформація необхідна, у які стро-
ки її варто надавати.

Важливим завданням стратегічного управ-
ління економічною стійкістю підприємства є 
своєчасне виявлення стратегічних проблем на 
підприємстві, які можуть проявитись у фінан-
совій кризі або навіть у банкрутстві підприємст-
ва. Основний зміст прогнозування погіршення 
економічної ситуації полягає в передбаченні 
та оцінюванні можливих негативних тенден-
цій діяльності підприємства, які можуть при-
вести до його неплатоспроможності та втрати 
ліквідності, отже, банкрутства або ліквідації. 
Задля швидкої ідентифікації фінансової кризи 
та банкрутства, виявлення причин, що її зу-

мовлюють, та розроблення антикризових захо-
дів на підприємствах доцільно впроваджувати 
систему раннього попередження та реагування 
(СРПР). Схема системи раннього попередження 
наведена на рис. 1.

Під час роботи підприємство проводить по-
стійний моніторинг та аналіз зовнішнього й 
внутрішнього середовища, визначає свою пози-
цію, що дає йому змогу здійснювати циклічну 
перевірку забезпечення активними стратегіями 
економічної стійкості фірми. Якщо ця пере-
вірка дає позитивний результат, то підприєм-
ство автоматично повертається до моніторингу. 
Інакше воно має два шляхи:

– поповнити або оновити пакет активних 
стратегій новими моделями з наявного банку 
стратегій;

– розробити або вдосконалити наявні страте-
гічні моделі, а також методи, що забезпечують 
їх реалізацію.

Процес впровадження інновацій та реаліза-
ція запланованих на підприємстві трансформа-
ційних процесів повинні бути заздалегідь за-
планованими та керованими, що є можливим 
завдяки створенню оптимальної програми змін. 
Її розроблення повинна ґрунтуватись на вста-
новлених параметрах змін, визначених варіан-

Рис. 1. Система раннього попередження та реагування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СИСТЕМА 
РАННЬОГО 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ТА РЕАГУВАННЯ  

Мета 

− виявлення можливої появи 
кризових явищ; 
− виявлення прихованого 
банкрутства; 
− незаплановане виділення 
коштів; 
− неефективне використання 
фінансових ресурсів 

Вхідна інформація 

− документи фінансової 
звітності; 
− показники стійкості 
підприємства; 
− періодичність проведення 
(від кварталу до декількох 
років) 

Вихідна інформація 
− висока зона стійкості 
передбачає перманентний 
моніторинг службою 
контролінгу; 
− нормальна та 
передкризова зони стійкості - 
експрес-аналіз; 
− кризова зона стійкості – 
комплексний аналіз 

Управлінський рівень реалізації СРПС – Служба контролінгу 

− аналіз інформації для СРПС; 
− еволюція/динаміка показників стійкості; 
− перевірка ефективності розподілу фінансових ресурсів; 
− перевірка цільового використання фінансових ресурсів; 
− перевірка своєчасності використання фінансових ресурсів; 
− перевірка ефективності розроблених заходів забезпечення 
стійкості 
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тах реалізації розробленої програми та підходах 
до проведення трансформацій, запропонованій 
методиці виділення ресурсів на програму еко-
номічної стійкості, врахуванні системи обме-
жень. Управління в режимі раннього поперед-
ження потребує від підприємств здійснення 
комплексного пошуку, розроблення нових та 
вдосконалення наявних методів стратегічного 
управління на основі даних аналізу зовнішньо-
го й внутрішнього середовища (рис. 2).

Такий науковий пошук буде сприяти по-
повненню банку стратегій задля забезпечен-
ня стратегічного управління методами, адек-
ватними еволюції зовнішнього середовища.  
Необхідно враховувати, що стратегія не може 
передбачати всіх змін. Вона дає лише узагаль-
нену інформацію, є каналом оперативних дій 
для керівництва підприємства.

СРПР базується на використанні систем по-
казників та індикаторів, які дають змогу не 
лише кількісно охарактеризувати й оцінити си-
туацію, але й розкрити причини її виникнення, 
провести структурно-логічний аналіз чинників 
впливу. Головними елементами СРПР є показ-
ники та системи показників раннього поперед-
ження, засновані на модифікованій системі зба-
лансованих показників.

Зазвичай система “Balanced Scorecard” компа-
нії загалом складається з чотирьох проекцій, та-
ких як «Фінанси», «Клієнти», «Бізнес-Процеси»  
і «Потенціал» [2]. Цілі компанії, загалом сфор-
мульовані в чотирьох проекціях, зазвичай узго-
джуються причинно-наслідковим ланцюжком. 
Принципова логіка при цьому така: кваліфіко-
вані й мотивовані співробітники, використову-

ючи інфраструктуру підприємства (устаткуван-
ня, програмне забезпечення, транспортний парк 
тощо), повинні забезпечити необхідні підпри-
ємству якість та швидкість виконання бізнес-
процесів. Налагоджені бізнес-процеси необхідні 
для досягнення конкурентної переваги та за-
безпечення задоволеності клієнтів підприємст-
ва. Задоволені клієнти й конкурентні переваги  
є передумовами досягнення бажаних фінансо-
вих цілей підприємства.

Варто розуміти, що на досягнення тієї чи ін-
шої мети (наприклад, залучення нових клієнтів),  
як правило, впливають не тільки заходи, від-
несені безпосередньо до цієї мети, але й захо-
ди, віднесені до інших цілей проекції «Клієн- 
ти», а також до цілей інших проекцій  
(«Бізнес-Процеси» та «Потенціал»).

Такий варіант системи “Balanced Scorecard” 
пояснює окремим структурним підрозділам під-
приємства, у яких саме заходах, необхідних 
для досягнення стратегічних цілей, вони беруть 
участь, за якими індикаторами буде оцінюва-
тись вжиття цих заходів. Крім того, корисну 
роль відіграє інформація про бюджети, перед-
бачені для вжиття окремих заходів, а також 
строки їх реалізації.

Збалансована система показників спрямова-
на на усунення домінування фінансових управ-
лінських показників на підприємстві, доповне-
ння системи внутрішньої звітності, поліпшення 
системи зовнішньої звітності, спрощення про-
цесу планування, поліпшення процесу узго-
дження цілей. Безумовно, кожна фірма має 
свою стратегію, тому набір показників для її 
формалізації та реалізації буде різнитися. Мож-

Рис. 2. Схема послідовності етапів створення  
системи раннього попередження та реагування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Етапи створення системи раннього попередження та реагування 

Визначення зовнішніх та внутрішніх областей попередження 

Визначення ключових індикаторів попередження розвитку 
негативного процесу в цих областях 

Визначення величин цих показників та допустимих інтервалів 
їх зміни 

Розроблення висновків щодо впливу інформації по окремих 
індикаторах на діяльність підприємства 

Формування інформаційних каналів забезпечення  
прямого та зворотного зв’язку між: 

– джерелами інформації та системою раннього реагування; 
– системою та керівниками всіх рівнів управління 
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на лише говорити про існування типового набо-
ру показників «топового» рівня, які не мають 
прямої прив’язки до типу вибраної стратегії. 
Наприклад, виручка, прибуток, рентабельність 
капіталу, вартість бізнесу, кількість реклама-
цій, частка браку, ступінь завантаження по-
тужностей, плинність кадрів є актуальними 
для більшості компаній незалежно від вибраної 
стратегії.

Набір показників повинен включати також 
параметри, які стосуються прогнозування бан-
крутства підприємств або наближення до нього. 
Конкретне формування таких індикаторів може 
бути здійснене робочою групою в складі пред-
ставників підприємств, державних структур  
та консалтингової компанії, що спеціалізується 
на сегменті представлення послуг підприємст- 
вам з державним капіталом.

Використання показників блоку «Соціум» 
буде сигналізувати про якість державної під-
тримки цих підприємств за різними напряма-
ми, своєчасність вирішення проблемних питань, 
вживати різних заходів щодо недопущення кри-
зової ситуації за відповідної правовій бази.

Запропонований підхід найкраще відбиває 
теоретичну сутність стратегічного управлін-
ня економічною стійкістю підприємства, що є 
умовою здатності останнього до ефективного 
функціонування сьогодні й успішного розвитку 
в майбутньому, водночас відповідає традиційно-
му погляду на рівні управління підприємством, 
що забезпечує релевантність інформації СРПР, 

отже, ефективність системи забезпечення еконо-
мічної стійкості підприємства загалом (рис. 3).

Запропонована схема інформаційного забез-
печення стратегічного управління економічною 
стійкістю підприємства дає змогу здійснювати 
ефективне оперативне спостереження за фінан-
сово-економічним станом суб’єкта та є інстру-
ментом управління (рис. 4).

У режимі зовнішнього спостереження сис-
тема моніторингу функціонує постійно на всіх 
підприємствах. За виявлення негативних тен-
денцій, різких відхилень у функціонуванні 
підприємства, невідповідності цілям чи для 
попередження таких явищ система моніторин-
гу переходить у режим внутрішнього спостере-
ження підприємства. Перехід у режим внутріш-
нього спостереження може також розглядатись 
як превентивна міра, спрямована на поперед-
ження розвитку негативних явищ у функціону-
ванні підприємства.

В табл. 1 наведено запропоновані етапи та 
необхідні дії на кожному з етапів провадження 
ЗСП на підприємстві.

Виходячи з поставлених стратегічних ці-
лей та специфіки галузі, можемо визначити 
набір необхідних показників. Зрозуміло, що 
цей набір показників може збільшуватись або 
зменшуватись, додаватись або модифікуватись  
з урахуванням особливостей підприємств в ши-
рокому розумінні цього терміна.

Важливим є питання визначення кількості 
показників. На думку авторів, рекомендується 

Рис. 3. Вдосконалена збалансована система показників
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використовувати не більше 5 показників для 
кожної проекції, щоб уникнути надмірного 
ускладнення системи та внесення до неї незро-
зумілості. Після впровадження в практику цієї 
системи й набуття досвіду, а також врахування 
можливих помилок або появи нових обставин 
можна змінювати кількість таких показників.

Управління в режимі раннього попереджен-
ня та реагування потребує від підприємств роз-
роблення нових та вдосконалювання наявних 
методів стратегічного управління на основі да-
них аналізу зовнішнього й внутрішнього серед-
овища. Такий науковий підхід буде сприяти по-
повненню банку стратегій задля забезпечення 
стратегічного управління методами, адекватни-
ми еволюції зовнішнього середовища.

Висновки. Збалансована система показників 
спрямована на усунення домінування фінансо-
вих управлінських показників на підприємстві, 
доповнення системи внутрішньої звітності, 
спрощення процесу планування, поліпшення 
узгодження цілей. Впровадження ЗСП на під-
приємствах дає змогу здійснювати моніторинг 
реалізації стратегії в реальному часі, прово-
дити її своєчасне коригування з урахуванням 
внутрішніх змін та впливу зовнішнього сере- 
довища. Застосування ЗСП усуває конфлікти 
стратегічного управління, які можуть вини-
кати між самими власниками та найманими  
топ-менеджерами. Найбільшу відповідальність 
за побудову збалансованої системи показників 
на підприємстві завжди несе відділ контролін-
гу. Це обумовлюється тим, що ЗСП є доповне-
нням до інструментів контролінгу. Запропо-
нований блок «Соціум» забезпечує управління 
соціальною складовою підприємства відповідно 
до визначених критеріїв, а також дає змогу сво-
єчасно коригувати стратегію підприємства за 
відсутності спротиву персоналу.

Управління підприємством на основі слабких 
сигналів з використанням інформаційної СРПР 
забезпечує виявлення інформації про майбутні 
загрози, генерацію пропозицій та рекомендацій 
для оперативного втручання в ситуацію шляхом 
прийняття адекватних та ефективних управлін-

ських рішень. Розроблення СРПР доцільно здій-
снювати на основі інтегрованого підходу, який 
охоплює інформаційні технології, методи та за-
соби аналітичної обробки даних, моделювання, 
прогнозування та прийняття рішень, а також 
ґрунтується на таких принципах побудови, як 
принцип системності, принцип змінного складу 
обладнання, принцип модульності, принцип від-
критості, принцип сумісності, принцип викорис-
тання комплексу базових проектних рішень.
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Таблиця 1
Етапи впровадження ЗСП на підприємстві

№ Назва етапу Зміст етапу

1 Визначення 
стратегічних цілей

Власники бізнесу й топ- менеджери підприємства повинні формулювати 
відповідно до місії та стратегії підприємства чіткі однозначні стратегічні цілі 
в розрізі складових системи збалансованих показників

2
Збір стратегічної 
інформації про 

діяльність підприємства

Аналіз наявної інформації про діяльність підприємства та його зовнішнє 
середовище

3 Впровадження ЗСП Побудова стратегічної карти підприємства

4 Складання й відбір 
показників ЗСП

Відбір показників, що рекомендуються авторами концепції ЗСП, а саме 
Д. Нортоном і Р. Капланом [2], з урахуванням особливостей господарювання 
українських підприємств та галузевої специфіки

5 Аналіз ефективності 
реалізації ЗСП

Аналіз фактичних значень вибраних показників із запланованими 
значеннями. Виявлення відхилень та причин. Збирання додаткової інформації 
про діяльність підприємства, коригування запланованих значень показників 
або стратегічних цілей


