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Кризисы - часть нормальной* картины реальности;
*Норма – допустимый диапазон. 

 Кризисы – это петли обратной связи от макро-систем: экономики, экологии, социума и т.д. 
 Антикризисный менеджмент – это готовность и предотвращение кризисов ПЛЮС прохождение 

кризиса и пост-кризисное обучение;
 Если в бизнес-модель не заложены регулярные кризисы – это ошибка в оценке реальности и 

ошибка в планировании;
 Внешний кризис не равен зеркально внутреннему – организационному и личному;
 Готовность к предпринимательскому риску = готовность к наихудшему сценарию из 

возможных;
 Стабильности во внешнем мире как таковом нет, но в нём есть возможности для того, чтобы 

устойчивыми и антихрупкими стали мы сами – инструментом для этого является подход Crisis-
Ready Strategy;

 Риск-менеджмент, стресс-тестирование, вопросы финансовых и материальных резервов, 
сценарное планирование – в периоды между кризисами неоправданно игнорируются или 
отрабатываются номинально;

 Стратегические цели бизнеса и кризисы живут в разных временных измерениях;
 Долгосрочные выводы на основании краткосрочных пиковых ситуаций делать абсолютно 

необходимо, но они часто оказываются некорректными; 
 Установка на то, «чтобы всё стало как раньше» является контрпродуктивной. Такой подход 

приводит к повторению кризисов;
 Собственное представление о готовности бизнеса к кризису не совпадает с реальной 

готовностью. 
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Value Engineering
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Value Engineering focused on Value Chain
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Target Costing

 Price-led costing

 Cross functional teams

 Customer focus

 Focus on product design and process

 Lifecycle cost reduction

 Value Chain involvement
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Q & A
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Хочемо познайомитись з вами ближче, щоб наш контент став у нагоді для вашої роботи – перейдіть, 
будь ласка, за посиланням та дайте відповіді на три коротких запитання. Це займе не більше 1 хв.

Скануйте QR-code та поділіться інформацією  



Олена Бойченко
директор Human Capital 
Advisory Services, «Делойт» в 
Україні.

Як зберегти ключових
співробітників під час 
кризи?
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© 2020 ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Усі права захищені.

Назва «Делойт» стосується однієї чи більшої кількості юридичних осіб, які входять до складу «Делойт Туш Томацу Лімітед» («ДТТЛ»), глобальної мережі фірм-учасників ДТТЛ та пов’язаних з 
ними осіб. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») і кожна з фірм-учасників ДТТЛ є самостійними та незалежними юридичними особами. ДТТЛ не надає послуг клієнтам. Додаткову 
інформацію розміщено за посиланням: www.deloitte.com/about.

Компанія «Делойт» є провідним світовим постачальником послуг у сфері аудиту і надання запевнення, консалтингу, корпоративних фінансів, управління ризиками, оподаткування та інших 
супутніх послуг. Наша мережа фірм, яка працює у понад 150 країнах та територіях, надає послуги для чотирьохсот з п’ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу Fortune. 
Дізнатися про те, яким чином близько 312 000 фахівців компанії «Делойт» спрямовують свої професійні зусилля на досягнення результатів, які мають значення, ви можете за посиланням: 
www.deloitte.com.

Це повідомлення містить інформацію лише загального характеру. Ані «Делойт Туш Томацу Лімітед», ані жодна з фірм-учасників та пов’язаних з ними осіб (надалі разом – «мережа «Делойт») 
не надають професійні консультації або послуги за допомогою цього повідомлення. Перш ніж ухвалити будь-яке рішення чи вдатися до будь-яких дій, які можуть вплинути на ваше фінансове 
становище або бізнес, рекомендуємо звернутися за консультацією до кваліфікованого фахівця. Жодна юридична особа, яка входить до мережі «Делойт», не відповідає за будь-які збитки, яких 
зазнала будь-яка особа, яка покладається на це повідомлення.


