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ВСТУП
Важко уявити собі сучасне підприємство, взаємодія

внутрішніх і зовнішніх елементів і факторів якого пере'
буває в абсолютному хаосі, стихійно й невідкоордино'
вано, поза існування системи управління економічними
складовими його функціонування та розвитку. Техні'
ко'технологічна, організаційна, соціально'психологіч'
на, фінансова, екологічна, організаційно'економічна,
інноваційна, інвестиційна, комунікаційна та інші скла'
дові визначають діалектику підприємства, взаємодію
яких забезпечує управління.

Сукупність проблем, які супроводжують розвиток
підприємства, досить часто спричинюють виникнення
локальних або глобальних кризових явищ, що викликає
необхідність здійснення антикризових процедур. Вра'
ховуючи ту обставину, що останні 3—4 роки функціо'
нування та розвиток підприємств усього світу супровод'
жують кризи різного типу та глибини прояву, антикри'
зове управління постає визначальною передумовою роз'
витку сучасного підприємства.

Як показує аналіз наукових робіт ряду авторів —
В. Василенка [1], А. Градова [2], Е. Короткова [3],
Е. Мінаєва та В. Панагушина [4], Е. Уткіна [5] та інших,
— в будь'який момент функціонування підприємство
зіштовхується з ризиком здійснюваної діяльності, заг'
розами виникнення кризового стану, а тому будь'яке
управління, що реалізується його менеджерами, слід
вважати антикризовим. Тому й розвиток підприємства,
характерний для різних етапів його життєвого циклу,
слід розглядати як антикризовий.

Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в
процесі діяльності будь'якого підприємства зумовлює
необхідність здійснення спеціалізованого антикризово'
го управління. Останнім часом цей термін набув широ'
кого поширення, однак розуміння сутності цього напря'
му управління, його змісту, особливостей, теоретично'
го підгрунтя ще знаходиться на стадії формування. Це
спричиняє різні підходи та тлумачення, нетотожність
оцінок окремих базових положень.
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Одним з поширених трактувань цього терміна є його
визначення, наведене Е.О. Уткіним, "антикризовий ме'
неджмент є складовою загального менеджменту на
підприємстві, використовує його кращі прийоми, засо'
би та інструменти, орієнтується на запобігання можли'
вим ускладненням у діяльності підприємства, забезпе'
чення його стабільного успішного господарювання" [5,
с. 13].

Антикризове управління слід розглядати як один з
функціональних напрямів управління підприємством,
тобто, згідно з концепцією М. Мескона, як "процес пла'
нування, організації, мотивації та контролю, необхід'
ний для того, аби сформулювати та досягти цілей, що
стоять перед організацією" [6, с. 38]. Виживання, тобто
можливість існувати якомога довше, є найважливішим
завданням більшості організацій, тому антикризове уп'
равління, безперечно, є складовою менеджменту під'
приємства в цілому [6, с. 48]. На сучасному етапі роз'
витку пріоритетного значення серед інструментів і за'
собів підтримки функціонування для підприємств набу'
ває вже не участь у НТП, постійне впровадження його
досягнень, а наявність фінансових ресурсів і доступ до
джерел їх поповнення.

Тому важливим теоретичним питанням є, на думку
Л.О. Лігоненко [7], визначення сфери застосування тер'
міну "антикризове управління". Суперечливою вважає'
мо пропозицію, висловлену в підручнику С.Г. Біляєва та
В.І. Кошкіна, щодо виокремлення понять "антикризове
управління" і "антикризове регулювання" [8, с.58]. Під
антикризовим управлінням підприємством автори розу'
міють сукупність форм і засобів реалізації антикризо'
вих процедур, які стосовно до конкретного підприєм'
ства — боржника відбивають економічні відносини, що
складаються при його оздоровленні або ліквідації [8, с.
33]. Таким чином, сфера застосування терміна "анти'
кризове управління" суттєво обмежена, вважається, що
його коректно використовувати тільки відносно під'
приємства'боржника для характеристики частини про'
цедур, передбачених у процесі банкрутства. До виник'
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нення ситуації неспроможності антикризового управ'
ління такі процедури не здійснюється взагалі у зв'язку
зі своєю непотрібністю.

Певним розвитком принципу системності та комп'
лексності протидії кризовим явищам є підхід, запропо'
нований Івановим Г.П. Замість поняття "антикризове
управління" запропоновано використання (з посилан'
ням на зарубіжний досвід) термін "система банкрутства"
[9, с. 26].

Розвитком стратегічного підходу до організації
антикризового управління стали результати дослід'
жень Н.Г.Данілочкіної. Зокрема, вперше використа'
но терміни "стратегія запобігання неспроможності та
банкрутству", "тактика протидії банкрутству" [10, с.
171].

Проте, якщо глибше досліджувати процеси функ'
ціонування та розвитку підприємства, стає зрозумілим,
що обмежувати антикризове управління лише процеду'
рою банкрутства є помилкою. Адже слід не розв'язува'
ти проблему, коли вона вже настала, а створювати не'
обхідні передумови для запобігання її появи. До речі,
серйозною протидією появі кризовим явищам є цільове
управління.

Тому найбільш послідовно та повно сутність анти'
кризового управління розкрито Бланком І.О. [11, с.
585—602]. Хоча сутність даного терміна розкрита сто'
совно антикризового фінансового управління, тобто з
акцентом на застосування фінансових засобів та інстру'
ментів реалізації даного процесу, автор вважає корект'
ним застосування описаного підходу і його складових
для характеристики антикризового управління в ціло'
му. На його думку, більш коректно під антикризовим уп'
равлінням розуміти постійно діючий процес виявлення
ознак кризових явищ та реалізацію генерального плану
недопущення поширення кризових явищ та стагнації
розвитку підприємства, який здійснюється протягом
усього періоду його функціонування. У перебігу анти'
кризового управління може передбачатись розробка і
реалізація окремих політик (або тактик) для вирішення
окремих завдань протидії кризі на окремих етапах ро'
боти.

Суть антикризового управління виражається в
наступних положеннях [12, с.57]: кризи можна пе'
редбачати, очікувати і викликати; кризи певною
мірою можна пришвидшувати, попереджувати; до
кризи можна і необхідно готуватись; кризи можна
пом'якшувати; управління в умовах кризи вимагає
особливих підходів, спеціальних знань, досвіду та
мистецтва; кризовими процесами до певної межі
можна управляти; управління процесами виходу із
кризи здатне прискорювати ці процеси і мінімізува'
ти їх наслідки.

Проведений критичний огляд ступеня розробле'
ності теоретичних питань антикризового управління дає
можливість дійти таких висновків:

— сучасний етап розвитку теорії та практики анти'
кризового управління визначається як попередній, ха'
рактеризується недостатністю розробки теоретичних
засад цього специфічного напрямку управління, орієн'
тацію переважно на короткострокові практичні завдан'
ня його застосування;

— складові антикризового управління розглядають'
ся переважно з емпіричної точки зору, без врахування
теоретичних здобутків науки про управління, не сфор'
мувалося системне бачення базових теоретичних поло'
жень антикризового управління;

— механізми антикризового управління відображу'
ють та охоплюють окремі, короткочасні та невзаємопо'
в'язані підсистеми антикризового управління, із надан'
ням пріоритетного значення вирішенню фінансових
проблем, залишаючи поза увагою інші, не менш важливі
компоненти — інвестиційну привабливість підприєм'
ства, організаційну культуру, оцінку вартості підприє'
мства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
 Метою дослідження є розкриття ключових мо'

ментів, що характеризують антикризове управління як
передумову розвитку сучасного підприємства. Здійсню'
ючи дане дослідження, ми переслідували наступні цілі:

— визначити залежність між розвитком управлін'
ня, його типами та зміною кризового стану в економіч'
ному середовищі;

— вказати на взаємозв'язок між життєвим циклом і
розвитком антикризового процесу підприємства;

— уточнити зміст та проблематику антикризового
управління;

— запропонувати шляхи підвищення ефективності
антикризового управління підприємством.

Дослідження передбачає комплексне використання
методів порівняльного аналізу та узагальнення, систем'
ного підходу.

РЕЗУЛЬТАТИ
У будь'який момент існує небезпека кризи, навіть

тоді, коли криза не спостерігається, коли її фактично
немає. Це визначається тим, що в управлінні завжди
існує ризик, що соціально'економічна система розви'
вається циклічно. Управління цією системою певною
мірою повинне бути завжди антикризовим.

Антикризове управління, відтак, слід розуміти як
багатогранний та комплексний процес:

— як управління, в якому передбачається небезпе'
ка кризи завдяки діагностиці її симптомів та здійснюєть'
ся розробка запобіжних заходів зі зниження негатив'
них проявів кризи й використання її факторів для на'
ступного розвитку;

— як управління, що застосовується в умовах на'
стання кризового стану, в якому передбачається діаг'
ностика її проявів і здійснюється розробка заходів з
ліквідації наслідків кризи та згладжування факторів її
впливу на подальший розвиток підприємства;

— як управління, що застосовується у післякризо'
вий період, в якому передбачається діагностика рівня
подолання кризового стану та виявлення резервів щодо
запобігання його виникненню у майбутньому.

Але, сучасні підприємства, які очікують на кризи,
готуються до них, налаштовуючись на виживання у гос'
подарському середовищі, а також команди їх менед'
жерів, що займаються розробкою заходів щодо запобі'
гання, протидії чи ліквідації наслідків кризи, напевне за'
бувають, що усі процеси, які відбуваються в соціально'
економічних системах, є логічним процесом, який фор'
мується під впливом закономірностей функціонування
та розвитку систем різного роду. А, отже, й антикризо'
ве управління слід розглядати не як протидіюче, а як гар'
монійно налаштоване на зміну обставин на ринку.

Тому, під антикризовим управлінням ми пропонує'
мо розуміти:

Постійно діючий процес виявлення ознак кризових
явищ шляхом комплексної чи часткової діагностики ста'
ну підприємства з метою розробки заходів щодо мак'
симального використання отриманих в результаті діаг'
ностування його сильних сторін і можливостей для
підвищення конкурентоспроможності, забезпечення
подальшого функціонування та розвитку.

Як універсальний інструмент визначення стану
підприємства для кожного із зазначених видів антикри'
зового управління повинна виступати комплексна еко'
номічна діагностика підприємства.

Професор А.Градов зазначає, що антикризовий роз'
виток — це керований процес запобігання чи подолан'
ня кризи, який відповідає цілям організації та тенден'
ціям її розвитку. Відтак, процеси розвитку підприєм'
ства, на його думку, є циклічними і зміни (зростання)
складності відбуваються по логістичній кривій. Вона ха'
рактеризує етапи виникнення передумов, проявлення
процесів ускладнення, накопичення потенціалу подаль'
ших змін [2, с. 317].
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Адаптувавши дослідження професора
Е.Короткова до процесів розгортання кри'
зи, стає зрозумілим, що існуватиме чітка
залежність між розвитком управління, його
типами та зміною кризового стану в еконо'
мічному середовищі (рис. 1).

Управління є частиною такої соціально'
економічної системи як підприємство і має
всі її ознаки. Однак, розвиток управління
відбувається по "зсунутій" логістичній
кривій. Це відображає його статус,
відповідність до тенденцій розвитку
підприємства, можливість і обмеженість
реагування на процеси змін в такій соціаль'
но'економічній системі в цілому.

Тенденція розвитку управління, яка ви'
переджає розвиток кризи, характеризуєть'
ся низькими темпами розгортання кризи та
наявністю управлінського потенціалу для
виходу із кризової ситуації. Тут можливе
виникнення нової невідповідності між зро'
станням складності управління та кризовим
станом. Якщо декілька кризових ситуацій
локального характеру проявляються одно'
часно (організаційного, техніко'технологічного, фінан'
сового та іншого характеру), це може спричинити по'
яву системної кризи на підприємстві та вимагає більш
цілеспрямованого та ефективнішого управління. Про'
те в умовах наростаючої кризи відсутні необхідні кош'
ти на реалізацію управлінських заходів антикризового
характеру та відсутній досвід роботи в кризовій ситу'
ації, що склалась. Під час адаптації менеджерів до кри'
зової ситуації їхні зусилля вже не є марними, а тому
забезпечують поступовий вихід із кризової ситуації.
Управління в умовах виходу з кризової ситуації є
найбільш ефективним і дієвим одночасно. Проте окремі
теорії, зокрема теорія катастроф Арнольда, своїми клю'
човими принципами заперечує будь'яке антикризове уп'
равління.

У дослідженнях Е.Короткова, що важливо відміти'
ти, достатньо не розглянуто питання впливу діагности'
ки на процес управління, залежність останнього від пе'
ріодичності її проведення, затрат і результатів дослі'
дження, її зв'язок з економічною циклічністю. Діагнос'
тика повинна мати комплексний характер, незважаючи
на різноманіття її видів і типів. Адже комплексна діаг'
ностика стану підприємства дозволяє визначити поточ'
ний стан справ підприємства, оцінити його інновацій'
ний потенціал, детально вивчити проблеми, окреслені
на етапі експрес'діагностики, і виявити причини їхньо'
го виникнення. У ході діагностики доцільним є викори'
стання наступних напрямків досліджень: розширений
аналіз галузі, конкурентоспроможності підприємства та
його продукції, виробничі можливості, вартість його
майна, фінанси, система управління, економічна безпе'
ка та економічна культура.

Історія становлення і розвитку ринкової економіки
у багатьох країнах свідчить про те, що нерівномірність
процесу її функціонування, змін обсягів виробництва і
збуту, виникнення спадів виробництва, що характери'
зується як кризова ситуація, слід розглядати як деяку
загальну закономірність [13, с.21]. Ця закономірність
тісно пов'язана з характером життєвого циклу підпри'
ємства. Взаємозв'язок розвитку життєвого циклу під'
приємства та антикризового управління ілюструє посту'
пову його трансформацію із лояльного управління в аг'
ресивне (рис. 2).

Антикризове управління базується як на загальних
закономірностях, які властиві звичайному управлінню,
підпорядковуючись законам функціонування та розвит'
ку підприємств, так і на специфічних особливостях, які
пов'язані зі здійсненням антикризових процедур.

Проблематика антикризового управління обширна
і різноманітна. Вона залежить від кола ризиків, виник'

нення яких в процесі діяльності підприємства доведеться
подолати, використовуючи їх на власну користь, випе'
реджаючи конкурентів. Окрім цього, слід враховувати
перебіг кризового стану на підприємстві (початкова кри'
за, наростаюча криза, спадаюча криза чи криза на стадії
депресії).

Слушною є думка Е.Короткова, який у свому на'
вчальному посібнику "Антикризисное управление" до
проблематики антикризового управління відносить чо'
тири групи проблем [3, с. 226—229].

"Перша група містить проблеми розпізнання перед'
кризових ситуацій. Це не проста задача — своєчасно
побачити виникнення кризи, виявити її перші призна'
ки, зрозуміти її характер. Від цього залежить подолан'
ня кризи. Але не тільки від цього. Механізм подолання
кризи потрібно побудувати і запустити в дію. І це та'
кож проблема управління. Але не всі кризи можна по'
передити, деякі з них потрібно пережити, подолати. І
це досягається за допомогою управління. Воно вирішує
проблеми життєдіяльності підприємства в період кри'
зи, сприяє виходу з неї і ліквідації її наслідків. Друга
група проблем антикризового управління пов'язана із
ключовими сферами життєдіяльності підприємства. Це,
перш за все, методологічні проблеми її життєдіяльності.
В процесах їх вирішення формулюються місія і ціль уп'
равління, визначаються шляхи, засоби і методи управл'
іння в умовах кризової ситуації. Ця група включає ком'
плекс проблем фінансово'економічного характеру.
Існують також проблеми організаційного, правового,
соціально'психологічного змісту. Проблематику анти'
кризового управління можна представити і в диферен'
ціації технологій управління (третя група проблем).
Вона включає в загальному вигляді проблеми прогно'
зування кризи і варіантів поведінки соціально'економі'
чної системи в кризовому стані, проблеми пошуку не'
обхідної інформації і розробки управлінських рішень.
Проблеми аналізу і оцінки кризових ситуацій також
мають велике значення. Тут існує багато обмежень у
часі, кваліфікації персоналу, браку інформації тощо. В
цій же групі можна розглядати і проблеми розробки
інноваційних стратегій, які сприяють виводу підприєм'
ства з кризи. Четверта група проблем включає конфлі'
ктологію і селекцію персоналу, яка завжди супровод'
жує кризові ситуації. Не можна упускати із структури
антикризового управління і проблеми інвестування ан'
тикризових заходів, маркетингу, а також проблеми бан'
крутства і санації підприємств".

Проте, нас цікавить не стільки методологія і орга'
нізація вирішення проблем в умовах кризового функціо'
нування організації, скільки вирішення проблем роз'
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1 — просте управління на початковій стадії кризи; 2 — управління в умовах
наростаючої кризи; 3 — управління, яке адаптоване до наростаючої кризи; 4 —
управління в умовах виходу із кризового стану.

Рис. 1. Розвиток управління в процесах розгортання кризи
(авторський підхід)
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пізнання, виходу із кризового стану, ліквідації наслідків
кризи, а також проблем функціонування та розвитку
підприємств в кризовому стані. Доцільним є також вста'
новлення шляхів розв'язання проблем підприємства в умо'
вах наростаючої кризи, яка супроводжує нині розвиток
світового господарства та української економіки зокре'
ма. Причини такого стану розкрито автором в попередній
публікації в журналі "Економіка та держава" [14].

Методологія і організація антикризового управлін'
ня стосовно вирішення проблем функціонування та роз'
витку підприємств в умовах наростаючої кризи пред'
ставлена нами на рис. 3.

Антикризове управління, яке використовується для
різних стадій розгортання кризового стану, припускає
наявність чотирьох цільових блоків щодо вирішення
існуючих проблем: діагностування стану підприємства,
застосування технологій управління, розробку моделей
антикризового управління та удосконалення стратегі'
чного управління розвитком підприємства.

Проте, антикризові заходи щодо кожної стадії роз'
гортання кризового стану припускають використання

різних технологій управління, відмінних
моделей та шляхів удосконалення стратег'
ічного управління розвитком. До того ж
процес діагностики може мати різне цільо'
ве спрямування, передбачати застосування
діагностики різних видів і моделей: комп'
лексної економічної діагностики, діагнос'
тики інвестиційної привабливості підприє'
мства, фінансової діагностики та діагности'
ки стратегічних можливостей підприємств.

Головним завданням антикризового уп'
равління найчастіше називають розробку та
запровадження найменш ризикових управ'
лінських рішень, які дозволили б досягну'
ти поставленої цілі і результату з мінімумом
додаткових засобів і при мінімальних нега'

тивних наслідках. Тоді як головним завданням антикри'
зового управління в умовах наростаючої кризи є навчи'
тись не протидіяти кризовим явищам, а використовува'
ти їх для свого ж блага: обирати найсильнішу сторону
підприємства, виявлену завдяки проведеній діагностиці
та саме в цьому напрямі завдавати шкоди конкурентам.

Менеджмент антикризових ситуацій найчастіше
складається із наступних етапів [12, с.34]: діагностуван'
ня і оцінка параметрів кризи; розробка концепцій по'
долання кризи, яка націлена на планування стратегіч'
них і оперативних заходів; реалізація прийнятої кон'
цепції щодо виходу із кризової ситуації; постійний моні'
торинг зовнішніх і внутрішніх факторів.

Зважаючи на необхідність зміщення акцентів анти'
кризового управління у бік більш агресивного менедж'
менту [15], пропонуємо наступну послідовність етапів
реалізації менеджменту антикризових ситуацій: підго'
товлення до вивчення ситуації та подальшого її діагно'
стування; діагностування і оцінка параметрів кризи чи
до кризового стану; розробка концепцій використання
кризи на свою користь, яка націлена на планування стра'

тегічних і оперативних заходів; реа'
лізація прийнятої концепції викори'
стання кризи на власну користь; пос'
тійний моніторинг зовнішніх і
внутрішніх факторів. Основна
відмінність, як бачимо, полягає у роз'
робці концепції використання кризи
на власну користь.

Етап підготовлення до вивчення
ситуації та подальшого її діагносту'
вання включає: ухвалення принципо'
вого рішення про проведення діагно'
стики; встановлення цілей діагности'
ки; необхідність ресурсного забезпе'
чення проведення діагностики; пла'
нування часу, ресурсів, бюджету;
формування робочої групи, яка скла'
дається з провідних спеціалістів
підприємства для проведення діагно'
стичного аналізу. У випадку залучен'
ня зовнішніх консультантів, вони
включаються у склад робочої групи;
збір матеріалів для діагностичного
аналізу (збір інформації, формуван'
ня бази даних, обробка результатів).

Етап діагностування та оцінки
параметрів кризи чи докризового
стану передбачає: зростання уваги в
процесі моніторингу зовнішнього і
внутрішнього середовища до пара'
метрів наявних і очікуваних значень
ключових показників функціонуван'
ня та розвитку підприємства з метою
раннього виявлення ознак кризової
ситуації та використання її з певною
метою на власну користь; виявлення
відхилень параметрів ситуації від
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Рис. 2. Життєвий цикл і розвиток антикризового процесу підприємства
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Рис. 3. 45х видова проблематика антикризового управління підприємства в
умовах наростаючої кризи
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норми, виявлення слабких сигналів, оцінювання ймові'
рних ознак загрози кризи; встановлення причинно'на'
слідкових зв'язків і прогнозування можливих напрямів
розвитку кризи, масштабів потенціальних втрат або от'
риманих переваг над конкурентами; визначення і оці'
нювання факторів, які впливають на розвиток кризової
ситуації, зясування їх зв'язків і взаємозалежностей;
створення необхідних зворотних зв'язків для відслідко'
вування стану і розвитку кризового явища з метою от'
римання потенційних переваг. Результати діагностуван'
ня рекомендується оформити у вигляді аналітичної за'
писки, довідки, прогнозу та рекомендацій. На наступ'
ному етапі ці матеріали можуть використовуватись в
якості базових даних для розробки стратегії викорис'
тання кризи на власну користь.

Етап розробки концепції використання кризи на
свою користь охоплює: вивчення та аналіз стратегічно'
го плану розвитку підприємства — для уточнення цілей
і завдань антикризового управління; забезпечення от'
римання додаткової інформації учасниками цільової
групи антикризового управління; висунення альтерна'
тивних версій і гіпотез про шляхи використання кризи
на власну користь; розробка чи уточнення реалістичних
планів щодо використання кризового стану; колегіаль'
ний розгляд проблем і прийняття управлінських рішень;
оптимізація планів використання кризи і оцінка ризику
кожного варіанту. Результати етапу оформляються у
вигляді ситуаційних планів чи сценаріїв.

Етап реалізації прийнятої концепції використання
кризи на власну користь охоплює: розробку механізму
концепції відхилень при різкій зміні кризової ситуації в
макросередовищі; уточнення моделі управління резуль'
татами; проектування і створення нової, більш сучас'
ної системи управління; налагодження роботи групи
антикризового управління; організація неперервного
контролю і оцінки виконання антикризових заходів;
розробка методів мотивації персоналу.

ВИСНОВКИ
Формування системи антикризового управління, що

дає змогу гнучко реагувати на зміни зовнішнього середо'
вища, активно втручатися у хід виробничих процесів і по'
стійно змінюваних господарських ситуацій з метою вдос'
коналення останніх та ліквідації "вузьких місць", сприяти
зменшенню ризику, пов'язаного з невизначеністю й вибо'
ром альтернативних рішень з управління господарськими
і непередбаченими ситуаціями, неможливе без діагносту'
вання — етапу процесу ухвалення рішення, на якому ме'
неджери аналізують основні ситуації. Тому підсумком
даної статті виступають наступні рекомендації.

1. Вивчаючи залежність між розвитком управління,
його типами та зміною кризового стану в економічному
середовищі, слід пам'ятати про зростання складності
управління в умовах наростаючої кризи. Необхідно ви'
користовувати чотири цільові блоки щодо вирішення
існуючих проблем: діагностування стану підприємства,
застосування технологій управління, розробку моделей
антикризового управління та удосконалення стратегі'
чного управління розвитком підприємства.

2. Застосування комплексної економічної діагнос'
тики підприємства в умовах кризи дозволяє об'єктивно
та точно визначити поточний стан справ підприємства,
оцінити його інноваційний потенціал, детально вивчити
проблеми, окреслені на етапі експрес'діагностики, ви'
явити причини їхнього виникнення.

3. Шляхами підвищення ефективності антикризово'
го управління підприємством за сучасних умов госпо'
дарювання за обставин дії факторів наростаючої кризи
слід визначити: підвищення кваліфікації управлінсько'
го та іншого персоналу підприємства; зовнішнє консуль'
тування; формування антикризової команди, здатної
професійно, адекватно та творчо виконувати поставлені
перед ними завдання; формування духу корпоратив'
ності на підприємстві; оперативність та гнучкість у прий'

нятті управлінських рішень; розробка власного про'
грамного забезпечення для проведення діагностичних
процедур; формування інноваційно'інвестиційного по'
тенціалу підприємства.

Отже, наукова новизна дослідження полягає у виз'
наченні умов реалізації антикризового управління на
сучасному етапі розвитку, що дає можливість чіткіше
визначити доцільність впровадження антикризових
рішень у відповідь на кризову ситуацію. Крім того, на
різних етапах реалізації менеджменту антикризових
ситуацій уточнення сукупності процедур антикризово'
го управління дозволяє підвищити ефективність засто'
сування технології останнього. Практичне значення
роботи полягає в тому, що проведене дослідження фор'
мулює стратегічну поведінку менеджменту підприєм'
ства в більш ретельному виборі антикризових заходів.

Вітчизняна практика та зарубіжний досвід в анти'
кризовому управлінні свідчать про необхідність поглиб'
лення досліджень у цій сфері з урахуванням специфіки
кризової ситуації, що склалась.
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