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Кузьмін О. Є., Гончар М. Ф. Стрес-менеджмент у системі управління підприємством
У статті систематизовано класифікацію різновидів менеджменту за низкою ознак: горизонтом спрямування, пріоритетним стилем взаємодії 
між керівною та керованою системами, рівнем централізації, орієнтацією, врахуванням впливу довкілля, змістом, видом діяльності, реагуванням 
на відхилення. У межах ознаки реагування за відхиленнями виокремлено місце стрес-менеджменту поряд із гармонійним і ризик-менеджментом. 
Обгрунтовано, що стрес-менеджмент є системою управління підприємством, що націлена на подолання небажаних відхилень, які є істотними, 
екстремальними та чинять вагомий негативний вплив на функціонування підприємства. У структурі стрес-менеджменту виокремлено та 
охарактеризовано його невід’ємні складові: антикризовий, адаптивний, реактивний, рефлексивний та антисипативний менеджмент. 
Ключові слова: стресор, стрес-менеджмент, антикризовий менеджмент, адаптивний менеджмент, реактивний менеджмент, рефлексивний 
менеджмент, антисипативний менеджмент.
Рис.: 3. Бібл.: 13. 
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Кузьмин О. Е., Гончар М. Ф. Стресс-менеджмент в системе  

управления предприятием
В статье систематизирована классификация разновидностей ме-
неджмента по ряду признаков: горизонту устремления, приори-
тетному стилю взаимодействия между руководящей и управляе-
мой системами, уровню централизации, ориентации, учету влияния 
окружающей среды, содержанию, виду деятельности, реагированию 
на отклонение. В пределах признака реагирования по отклонениям 
идентифицировано место стресс-менеджмента рядом с гармонич-
ным и риск-менеджментом. Обосновано, что стресс-менеджмент 
является системой управления предприятием, нацеленной на преодо-
ление нежелательных отклонений, которые являются существен-
ными, экстремальными и оказывают весомое негативное влияние на 
функционирование предприятия. В структуре стресс-менеджмента 
выделены и охарактеризованы его неотъемлемые составляющие: 
антикризисный, адаптивный, реактивный, рефлексивный и антиси-
пативный менеджмент. 
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Kuzmin O. Ye., Honchar M. F. The Stress Management in the Enterprise 

Management System
The article systematizes the classification of the type of management by a 
number of attributes: horizon of ambition, priority style of interaction be-
tween management and managed systems, level of centralization, orienta-
tion, consideration of environmental impact, contents, type of activity, and 
response to deviation. Within terms of the attribute of response to deviations, 
place of the stress management is allocated near to the harmonic and the 
risk management. It has been substantiated that the stress management is 
the enterprise management system aimed at overcoming unwanted devia-
tions that are significant, extreme, and have a significant negative impact on 
the operation of enterprise. In the structure of the stress management, the 
following integral components have been allocated and characterized: crisis, 
adaptive, reactive, fears, and anticipative.
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Менеджмент підприємства має на меті ціле-
спрямоване управління працівниками з ме-
тою досягнення встановлених цілей щодо за-

безпечення розвитку та ґрунтується на певних законах і 
закономірностях. Зокрема, управління підприємствами 
передбачає дотримання законів спеціалізації та інтегра-
ції управлінських процесів, оптимального поєднання 
централізації та децентралізації, оптимізації витрат усіх 
ресурсів в управлінні, пропорційного розвитку, забез-
печення внутрішньої та зовнішньої взаємодії тощо. На 
сучасному етапі науковці та практики виокремлюють 
різноманітні види менеджменту, що свідчить про бага-
тоаспектність, різноплановість та поліформатність цьо-
го явища. У таких умовах виникає необхідність у вио-
кремленні місця та ролі стрес-менеджменту в загальній 
системі менеджменту підприємства.

У літературних джерелах виокремлюють різно-
манітні види менеджменту, які можна класифікувати за 
низкою ознак, а саме:

1) за горизонтом спрямування: стратегічний, так-
тичний (поточний, оперативний);

2) за пріоритетним стилем взаємодії між керів-
ною та керованою системами: ліберальний, диктатор-
ський, комбінований;

3) за рівнем централізації: централізований, де-
централізований;

4) за орієнтацією: м’який (націлений на людину), 
жорсткий (націлений на результат); 

5) за врахуванням впливу довкілля: сталий, неста-
лий менеджмент;

6) за змістом: виробничий, інноваційний, кадро-
вий, фінансовий, інвестиційний, логістичний, марке-
тинговий, міжнародний тощо;

7) за видами діяльності: операційний, фінансовий, 
інвестиційний;

8) за реагуванням на відхилення: гармонійний, ри-
зик-менеджмент, стрес-менеджмент. 

Саме в межах останньої ознаки класифікації – за 
реагуванням на відхилення – пропонується виокрем-
лювати стрес-менеджмент та всі різновиди менеджмен-
ту, пов’язані з ним, оскільки йдеться про ліквідацію та 
усунення небажаних відхилень, що виникають у процесі 
функціонування підприємства. На рис. 1 наведено місце 
стрес-мене джменту в системі менеджменту підприємства.

Гармонійний менеджмент передбачає можливість 
системи управління органічно функціонувати в умовах 
незначних позитивних і негативних відхилень, котрі ви-
никають у процесі функціонування підприємства. Та-
кий менеджмент пов’язаний із іманентною властивістю 
системи менеджменту підприємства не реагувати або 
пристосовуватися до нормальних відхилень у діяльнос-
ті, що створює передумови для гармонійного розвитку 
підприємства. Нормальні відхилення – це ті відхилення, 
які є неістотними в діяльності підприємства в порівнян-
ні із запланованими параметрами та не потребують кар-
динальних змін і реакцій у системі управління.

Ризик-менеджмент – це система управління під-
приємством з урахуванням позитивних і негативних 
впливів різноманітних ризиків, що зумовлюють анор-
мальні відхилення та потребують належного реагуван-

За орієнтацією:

 

 

м’який менеджмент;
жорсткий менеджмент

  
  

Різновиди менеджменту  

За горизонтом спрямування:
 
































 
стратегічний менеджмент;
тактичний менеджмент (поточний
та оперативний)

 
  

 

За пріоритетним стилем взаємодії
між керівною та керованою
системами:   

 

 
ліберальний менеджмент;
диктаторський менеджмент;
комбінований менеджмент

  
  
  

За врахуванням впливу довкілля: 

 

 

сталий менеджмент;
несталий менеджмент

  
  

За видами діяльності:
 

 
операційний менеджмент;
фінансовий менеджмент;
інвестиційний менеджмент 

  
  
 

За змістом:

 
виробничий менеджмент;
інноваційний менеджмент;
кадровий менеджмент;
фінансовий менеджмент;
інвестиційний менеджмент;
логістичний менеджмент;
маркетинговий менеджмент;
міжнародний менеджмент тощо

  
  
  
  
  

За реагуванням на відхилення:

 

гармонійний менеджмент;
ризик-менеджмент;
стрес-менеджмент  

За рівнем централізації: 
централізований менеджмент;
децентралізований менеджмент

Рис. 1. Місце стрес-менеджменту в системі менеджменту підприємства
Джерело: систематизовано авторами.
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ня з боку системи управління. Ризики завжди пов’язані 
з невизначеністю у функціонуванні підприємства, вони 
можуть як створювати негативні відхилення, так і фор-
мувати нові шанси для підприємства, що вимагає від 
підприємства відповідної реакції. При цьому йдеться 
насамперед про так звані «регульовані» відхилення, які 
є істотними, проте не критичними, екстремальними чи 
катастрофічними. Ризики за змістовою ознакою можуть 
охоплювати: соціальні, політичні, адміністративно-зако-
нодавчі, виробничі, фінансові, комерційні, при родно-
екологічні, демографічні, геополітичні тощо.

Стрес-менеджмент – це система управління під-
приємством, націлена на подолання небажаних від-
хилень, які є істотними, екстремальними та чинять 
вагомий негативний вплив на функціонування підпри-
ємства. Тобто йдеться насамперед про ситуації, у яких 
підприємство, його підрозділи, підсистеми, працівники 
зазнають стресу через дію екстремальних чинників, які 
не є органічними для їхнього функціонування та викли-
кають вагомі негативні наслідки. Стрес-менеджмент 
пов’язаний саме з усуненням негативних впливів, відхи-
лень, чинників, що перешкоджають функціонуванню та 
розвитку підприємства.

На рис. 2 наведено графічне інтерпретування кла-
сифікації менеджменту за ознакою реагування на відхи-
лення.

Як видно з рис. 2, гармонійний менеджмент перед-
бачає управління підприємством в умовах нормальних 
неістотних відхилень, ризик-менеджмент здійснюється 
в умовах позитивних і негативних відхилень, які є іс-
тотними (анормальними) та потребують реагування. 
Стрес-менеджмент, на відміну від попередніх різнови-
дів менеджменту, реалізується в умовах екстремальних, 
критичних негативних відхилень від очікуваної траєк-
торії розвитку підприємства. Що стосується нормаль-
них (несуттєвих) відхилень, то кожне підприємство ви-
значає їхній рівень для себе самостійно. Зазвичай такі 
відхилення перебувають в межах 4–6% від планових по-
казників та можуть сягати межі до 10%. Менеджери під-
приємств на несуттєві відхилення не реагують, вважаю-

чи їх природними, а також економлячи час і ресурси. Усі 
інші відхилення вважаються істотними та потребують 
реагування. При цьому істотність таких відхилень теж 
потребує градації та структуризації, адже коли йдеться 
про відхилення в межах 10–50%, вони є доволі істотни-
ми, але ще можуть бути регульованими, тобто в межах 
ризик-менеджменту потребують усунення, уникнення, 
ліквідації тощо. Якщо ж негативні відхилення фактич-
них параметрів діяльності в порівнянні з очікуваними 
перевищують 50%, то такі відхилення вже є стресовими 
для підприємства, оскільки вони є доволі екстремаль-
ними та непрогнозованими, можуть надалі зумовити не-
зворотні зміни в діяльності підприємства, спричинити 
його рецесійний та стагнаційний стан, або ж навіть бан-
крутство і ліквідацію підприємства. Тому саме критич-
ні істотні відхилення потребують усунення в контексті 
стрес-менеджменту. Таким чином, стрес-менеджмент 
пропонується розглядати як процес управління особис-
тісними, груповими та корпоративними стресами, що 
виникають у діяльності підприємства, з метою подолан-
ня негативних екстремальних відхилень. 

Стрес-менеджмент охоплює сукупність різнови-
дів менеджменту, які спрямовані на боротьбу із критич-
ними небажаними відхиленнями, а саме: антикризовий, 
адаптивний, реактивний, рефлексивний та антисипа-
тивний менеджмент (рис. 3).

Антикризовий менеджмент є одним із доміную-
чих у структурі стрес-менеджменту, оскільки в 
переважній більшості стреси на підприємстві, у 

підрозділах та у конкретних індивідуумів зумовлюються 
кризами, кризовими явищами та кризовими ситуаціями. 
Згідно з «Великим тлумачним словником сучасної укра-
їнської мови» криза – це різка зміна звичайного стану ре-
чей, злам, загострення становища, переломний момент 
тощо [1, с. 464]. Поняття «криза» (від грецького krisis –  
поворотний пункт, рішення) – це різкий крутий перелам, 
скрутне становище. А. М. Асаул, І. П. Князь, Ю. В. Ко- 
ротаєва зазначають, що криза є глибоким розладом, різ-
ким переломом, періодом загострення протиріч у будь-
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Рис. 2. Різновиди менеджменту залежно від реагування на відхилення
Умовні позначення: Kn – нормальні відхилення; Ka – анормальні відхилення; Km – критичні (максимальні відхилення).

Джерело: авторська розробка.
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якій сфері діяльності [2, с. 78]. Ю. Г. Лисенко, Р. А. Ру-
денський та Л. І. Єгорова розглядають кризу як незапла-
нований, небажаний, обумовлений у часовому ракурсі 
процес, який ускладнює або унеможливлює подальше 
функціонування підприємства [3, с. 18].

З наукової точки зору криза є невід’ємним етапом 
розвитку будь-якої системи та будь-якого суб’єкта, 
що пов’язано з циклічністю розвитку як явища та 

процесу, та обов’язковою є наявність стадій падіння, пе-
релому, рецесії та стагнації. Криза кардинально змінює 
тенденції життєдіяльності системи, оновлюючи її, спря-
мовуючи на інший рівень або ліквідовуючи. Зокрема,  
Р. Кіні та Х. Райфа зазначають, що усі без винятків під-
приємства світу в різні періоди розвитку характеризу-
ються кризами, що супроводжується істотним погір-
шенням параметрів функціонування, негативними змі-
нами у виробничо-господарській діяльності, втратою 
потенціалу та ринків тощо. До 80% підприємств не здат-
ні подолати кризові явища та виходять з ринку шляхом 
ліквідації, банкрутства, продажу, поділу, виділу, інтегра-
ції тощо [2]. Статистика американських і європейських 
ринків свідчить, що з цих 20% компаній після 6–8 років 
існування залишається знову лише 20%. Таким чином, 
лише 4–5% компаній існують більше 9–10 років. Ця за-
кономірність характерна для різних типів ринків та усіх 
країн, незалежно від рівня розвитку [4].

Узагальнення теорії [2–6] та практики дають змо-
гу трактувати кризу як негативний стан, що відображає 
істотне відхилення від рівноважного стану, характери-
зується небезпекою, загрозами та небажаними зміна-
ми. Очевидно, що такий стан формує істотні стресори 
на рівні підприємства, його підрозділів та працівників, 
а також потребує негайних управлінських заходів. Для 
подолання криз варто усвідомлювати їхні характерис-
тики. Отже, кризи:
 виконують руйнівну функцію, що зумовлює 

очевидні загрози для подальшої життєдіяль-
ності системи;

 потребують часу та ресурсів на подолання та 
ліквідацію;

 відображають порушення рівноважного стану, 
тобто характеризуються істотними негативни-
ми відхиленнями від очікуваних значень пара-
метрів;

 мають очевидні негативні наслідки для діяль-
ності підприємства;

 пов’язані з циклічністю розвитку тощо. 
За моделлю У. Кристека перебіг кризи може від-

буватися через певні фази: потенційна криза (можлива, 
очікувана); латентна криза (виникнення ранніх ознак 
кризи); гостра криза, що підлягає подоланню (інтенсив-
на, деструктивна криза, яка може бути усунена та лікві-
дована внаслідок наявних і залучених ресурсів); гостра 
криза, що не підлягає подоланню (руйнівна криза, яка 
унеможливлює подальше функціонування підприємства 
в попередньому форматі) [2]. На думку С. Фінка, будь-яка 
криза може складатись із таких чотирьох фаз: попере-
дня фаза, фаза гострої кризи, фаза хронічної кризи, фаза 
подолання кризи [7]. За моделлю Г. Мюллера-Стівенса 
криза у процесі перебігу долає такі етапи: стратегічна 
криза (вичерпання потенціалу, витіснення підприємства 
з ринку, виникнення на ринку товарів-замінників тощо); 
криза результатів (падіння обсягів збуту, фінансової ре-
зультативності, зростання витрат, збільшення потреби в 
інвестиціях); криза ліквідності (падіння платоспромож-
ності, нарощення кредиторської заборгованості, низька 
кредитоспроможність); банкрутство [8].

Таким чином, кризи є наслідками впливу стре-
сорів, але водночас стимулюють та активізують 
дію існуючих і нових стресорів. Антикризове 

управління відображає цілеспрямований вплив з ме-
тою запобігання, уникнення, випередження, перенесен-
ня та подолання криз у функціонуванні підприємства. 
Кризові процеси значною мірою в межах підприємства 
є керованими, хоча глобальні, національні та геополі-
тичні кризи можуть мати незворотний вплив на діяль-
ність підприємств. 

Ю. Г. Лисенко, Р. А. Руденський та Л. І. Єгорова на-
голошують, що антикризовий менеджмент є системою 
комплексних заходів, спрямованих на уникнення та не-
допущення криз, а у випадку їх виникнення – на подолан-
ня з найменшими втратами для підприємства [3, с. 26].

Антикризовий менеджмент є доволі багатоаспект-
ним і системним явищем, що охоплює такі складові:
 ідентифікація та оцінювання потенційних та іс-

нуючих криз, кризових станів, загроз, наслідків, 
результатів;

 аналізування впливу криз на поточний і май-
бутній стан функціонування підприємства;

Стрес-менеджмент  

Антикризовий менеджмент Реактивний менеджмент  

Адаптивний менеджмент  Рефлексивний менеджмент  

Антисипативний менеджмент  

Рис. 3. Складові стрес-менеджменту
Джерело: авторська розробка.
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 превентивне попередження криз, підготовку до 
їх виникнення;

 прийняття рішень та вжиття заходів щодо по-
долання існуючих і потенційних криз;

 уповільнення та відтермінування дії криз;
 максимальна стабілізація кризових ситуацій за 

рахунок використання внутрішніх та зовнішніх 
резервів; 

 подолання наслідків кризи тощо. 
Адаптивний менеджмент – це система управлін-

ня підприємством, яка націлена на пристосування до 
змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціо-
нування. Такий різновид менеджменту має на меті адап-
тацію до змін, ситуацій, явищ, чинників, стресорів, які 
впливають на підприємство загалом, його підрозділи, 
види діяльності, персонал. Адаптація в контексті стрес-
менеджменту є доцільною та обґрунтованою в окремих 
випадках, а саме:
 вплив стресорів є швидкоплинним та неістот-

ним;
 неможливо протидіяти стресорам у будь-який 

інший спосіб, крім пристосування;
 доцільно з ресурсної точки зору (часової, мате-

ріальної, інформаційної, енергетичної) присто-
суватися до змін у порівнянні із протидією;

 функціонування підприємства відбувається в 
таких швидкоплинних умовах, що реагувати в 
інший спосіб на зміни невиправдано;

 система менеджменту є гнучкою, що дає змогу 
їй швидко змінювати свої параметри відповід-
но до вимог середовища функціонування;

 на підприємстві наявна розвинена система 
фундаментальної діагностики та експрес-
діагностики, які формують якісну інформацій-
ну базу щодо наявних і потенційних впливів 
стресорів на діяльність підприємства;

 існує швидкий механізм прийняття управлін-
ських рішень щодо пристосування функціону-
вання підприємства до змін умов діяльності;

 менеджерам підприємства притаманне дина-
мічне мислення, що дає змогу розробляти аль-
тернативні варіанти пристосування залежно 
від швидкості зміни впливу стресорів;

 у підприємства є адаптаційний потенціал, тоб-
то можливості змінити власні параметри відпо-
відно до впливу стресорів. 

Адаптивна позиція є однією з найбільш поши-
рених серед індивідуумів у контексті реакції на 
стресові ситуації, оскільки зазвичай така по-

зиція вимагає менше зусиль, ресурсів, знань, досвіду, 
компетенцій, сили характеру тощо. Аналогічний підхід 
є доволі поширеним і в організаціях, оскільки в умовах 
обмеження матеріальних, фінансових, кадрових, техно-
логічних, інформаційних та енергетичних ресурсів ме-
неджери більшості підприємств намагаються приймати 
рішення, спрямовані на максимальне пристосування до 
змін внутрішнього та зовнішнього середовища. Активна 
позиція подолання впливу стресорів зазвичай вимагає 
значно більших ресурсів, часу, витрат, тому може засто-

совуватися лише потужними компаніями, що динаміч-
но розвиваються та володіють необхідним потенціалом 
зростання. 

Реактивний менеджмент пов’язаний зі здатністю 
організації реагувати на стрес-фактори, тобто із розви-
неністю реакцій у межах відповіді на екстремальні та 
критичні негативні впливи. Згідно з «Великим тлумач-
ним словником сучасної української мови» реакція – це 
дія, вчинок, що виникає у відповідь на зовнішні чи вну-
трішні впливи або подразники [1, с. 1018].

Реактивний менеджмент відображає рівень готов-
ності системи управління ідентифікувати, оцінюва-
ти, враховувати, протидіяти стрес-факторам вну-

трішнього та зовнішнього середовища. Така готовність 
залежить від значного переліку чинників, ключовими 
серед яких є:
 рівень кваліфікованості, досвідченості, компе-

тентності та креативності менеджерів різного 
рівня управління;

 налагодженість інформаційного та комуніка-
ційного обміну в межах внутрішнього та зо-
внішнього середовища;

 фінансово-економічний стан, стійкість та по-
тенціал підприємства на ринку;

 конкурентоспроможність, кредитоспроможність 
та інвестиційна привабливість підприємства;

 характеристики організаційної структури управ-
ління, її гнучкість та стійкість;

 наявність ресурсних обмежень;
 частка підприємства на ринку (монопольне чи 

олігопольне становище);
 інноваційний потенціал підприємства та його 

лідерство на ринку;
 систематичність та інтенсивність впливу стрес-

факторів;
 технологічна адаптивність тощо.

З урахуванням вищевказаних чинників у контексті 
реактивного менеджменту підприємство може обирати 
певні підходи щодо реагування на впливи, а саме:
 наступальний підхід: націлений на активну ре-

акцію, яка передбачає активну протидію стре-
сорам, їх усунення, подолання чи ліквідацію;

 оборонний підхід: має на меті забезпечення за-
хисту підприємства від стрес-факторів, форму-
вання безпекової системи, підвищення рівня 
захищеності тощо;

 бездіяльнісний (вичікувальний) підхід: передба-
чає ігнорування стрес-факторів та відсутність 
будь-яких реакцій з боку підприємства з ме-
тою моніторингу подальшого розвитку впливу 
стресорів.

Реактивний менеджмент у теорії та практиці до-
волі часто пов’язують із поняттям вразливості організа-
ції, яка відображає її захищеність у певному середовищі 
функціонування. Чим вищий рівень безпеки на підпри-
ємстві, тим відчутніше воно може реагувати на будь-які 
загрози і стає менш вразливим до впливу стресорів. 

Понад 30 років у теорії менеджменту фігурує 
рефлексивний менеджмент. Поняття «рефлексія» має 
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латинське походження і у перекладі означає віддзерка-
лення, відображення. Рефлексивне управління ґрунту-
ється на реалізації функцій пізнання, об’єктивізації та 
проектування. Тобто рефлексивне управління почина-
ється з виконання когнітивної функції, яка передбачає 
максимальне дослідження, усвідомлення, спостережен-
ня, ідентифікацію стану функціонування підприємства, 
виявлення усіх наявних і потенційних стресорів, ви-
вчення максимального спектра інформаційних даних, 
отримання думок експертів, консультантів, працівників 
тощо. У межах другої функції – об’єктивізації – виникає 
потреба в найбільш достовірній діагностиці ситуації, 
її переосмисленні на засадах усунення суб’єктивності, 
упередженості, стереотипності та непрофесійності в 
діях менеджерів, що дає змогу відобразити реальну дій-
сність, усвідомити сутнісну інформаційну картину щодо 
впливу стресорів на діяльність підприємства. Цей етап 
є одним із найбільш важливих, оскільки він пов’язаний 
із аналітичними здібностями, компетенціями, інтелек-
туальними даними, дослідницькими та креативними та-
лантами менеджерів різного рівня управління. У межах 
проектувальної функції менеджери підприємства фор-
мують на альтернативних засадах прогнози та плани 
розвитку діяльності підприємства в умовах найбільш 
оптимального варіанта подолання стресорів [9–12]. 
Рефлексивний менеджмент значною мірою ґрунтується 
на суб’єктивному підході в управлінні, оскільки ключову 
роль тут відіграє менеджер як особистість, котрий здат-
ний належним чином сприймати реальність, адекватно 
її оцінювати, відбирати релевантну інформацію, усві-
домлювати проблеми та причини їх виникнення, про-
дукувати якісні управлінські рішення щодо подолання 
стресів у стратегічному та тактичному вимірах, водно-
час бути стресостійким та об’єктивним.

Щодо антисипативного менеджменту, то по-
няття «антисипація» походить від латин-
ського «anticipo» – передбачення, попереднє 

уявлення про що-небудь, очікування [3, с. 28]. На думку  
О. Є. Кузьміна, Л. Г. Ліпич, О. Г. Мельник, М. Є. Адамів 
та О. А. Хілухи, антисипативний менеджмент є ціле-
спрямованою діяльністю, що передбачає завчасну іден-
тифікацію потенційних змін у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі на основі системного дослідження 
слабких сигналів та формування сценаріїв потенційного 
розвитку з метою прийняття рішень випереджувально-
го характеру [13, с. 17]. Таким чином, антисипативний 
менеджмент спрямований на запобігання стресам у ді-
яльності підприємства та його працівників та на іден-
тифікацію потенційних критичних відхилень на основі 
слабких сигналів, що відображають інформацію про по-
тенційні загрози. Тобто, інформація про будь-яке потен-
ційне явище проходить шлях від слабкого сигналу, який 
свідчить про ймовірність її настання, до сильного сигна-
лу, який демонструє високу ймовірність виникнення по-
дії. Слабкі сигнали відображають ранні, первинні ознаки 
майбутніх подій, явищ, змін, які на ймовірнісних засадах 
інформують про ймовірнісний характер потенційних 
змін та можливі загрози. У сучасних високодинамічних, 
мінливих і малопрогнозованих умовах функціонування 

вкрай важливо вміти ідентифікувати слабкі сигнали ви-
никнення потенційних стресорів на ранніх етапах для їх 
завчасного усунення, попередження, уникнення тощо. 
Як свідчать виконані дослідження, антисипативний ме-
неджмент в структурі стрес-менеджменту дає змогу: 
 розпізнавати перші прояви виникнення потен-

ційних стресорів;
 відстежувати динаміку перетворення слабких 

сигналів щодо стресорів у сильні;
 прогнозувати та оцінювати потенційні наслідки 

від зростання ймовірності настання потенцій-
них стресорів;

 приймати управлінські рішення, націлені на за-
побігання, уникнення чи усунення потенційних 
стресорів;

 забезпечити очікуваний розвиток та життєз-
датне функціонування підприємства на засадах 
завчасного реагування на потенційні стресори 
тощо.

Варто зауважити, що всі вищенаведені різновиди 
менеджменту в структурі стрес-менеджменту є тісно 
взаємопов’язаними та взаємодіючими, можуть реалі-
зовуватись одночасно задля досягнення синергійного 
ефекту.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стрес-менеджмент у системі управ-

ління підприємством є невід’ємною складовою, оскіль-
ки він націлений насамперед на подолання та уникнен-
ня екстремальних, критичних небажаних відхилень від 
очікуваних параметрів розвитку. Стрес-менеджмент у 
своїй структурі охоплює антикризовий, адаптивний, 
реактивний, рефлексивний та антисипативний менедж-
мент, інструментарій яких у сукупності створює переду-
мови для найбільш ефективної протидії стрес-факторам 
і подолання стресових ситуацій на підприємстві, у його 
підрозділах та працівниками. У сучасних умовах, коли 
організаційні, колективні та індивідуальні стреси набу-
вають все більшого поширення, інтенсивності та наслід-
ків, їхнє подолання повинно здійснюватися на науково 
обґрунтованих засадах і за допомогою найбільш реле-
вантних інструментів у межах стрес-менеджменту.      
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