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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом у промисловості

країни все частіше почали спостері�
гатися тенденції, які характеризу�
ються надмірним зростанням кіль�
кості збиткових та збанкрутілих
суб'єктів господарювання. Здебіль�
шого такими суб'єктами виступають
підприємства машинобудівної га�
лузі, які відіграють надзвичайно
важливу роль у розвитку промисло�
вості та економіки країни в цілому.
Основними причинами такої ситуації
є: по�перше, недосконалість систем
антикризового управління, які роз�
робляють та реалізовують вітчизняні
машинобудівні підприємства; по�
друге, відсутність механізмів оціню�
вання успішності антикризових дій,
реалізація яких необхідна для побу�
дови та удосконалення системи ан�
тикризового управління кожного
суб'єкта господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проведений аналіз вітчизняної
та зарубіжної літератури з антикри�
зового управління показав, що до
сьогоднішнього дня, питання побу�
дови механізму оцінювання рівня ус�
пішності антикризових дій є най�
менш дослідженим. Якщо проаналі�
зувати роботи науковців присвячені
цій проблемі, то можна побачити, що
більшість із них спрямовані на роз�
робку механізмів оцінювання ефек�
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У статті проведено аналіз підходів окремих авторів до визначення

поняття успішності та критеріїв його оцінки. На основі виділених при3

таманних їм переваг та недоліків запропоновано теоретико3методо3

логічний підхід до побудови механізму оцінювання рівня успішності

антикризових дій.

In the article the analysis of approaches of separate authors is

conducted to determination of concept of progress and criteria of his

estimation. On the basis of the selected inherent them advantages and

failings, it is offered teoretiko3methodological going near the construction

of mechanism of estimation of level of progress of antirecessionary actions.

тивності антикризового управління,
тоді як про антикризові дії, які ста�
новлять основу антикризової діяль�
ності, та їх успішність не згадується
взагалі. Серед авторів, наукові праці
яких пов'язані з оцінкою ефектив�
ності антикризового управління, до�
цільно виділити таких, як: Лігонен�
ко Л.О., Бланк І.А., Василенко В.О.,
Картохіна Н.В.,Ткаченко М.О., Ра�
мазанов С.К., Степаненко О.П., Ти�
машова Л.А. тощо.

На наш погляд, розрахунок вик�
лючно показників ефективності ан�
тикризового управління, не дозво�
ляє урахувати усі можливі чинники,
що на нього впливають, та відповід�
но оцінити антикризову діяльність
повною мірою. Більш доцільним ми
вважаємо спрямувати дослідження
на розробку механізму оцінювання
рівня успішності антикризових дій,
які впливають на результати анти�
кризової діяльності найбільшою
мірою, а тому дозволять оцінити її
максимально повно та об'єктивно.

Однак, перед тим як перейти до
безпосередньої розробки такого ме�
ханізму, розглянемо поняття успіш�
ності та критеріїв його оцінки з точ�
ки зору окремих авторів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз підходів ок�

ремих авторів до визначення понят�
тя успіху(успішності), критеріїв його
оцінки та розробка на їх основі тео�

ретико�методологічного підходу до
побудови механізму оцінювання
рівня успішності антикризових дій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

З давніх часів критерій успіху
вважався одним із найбільш значу�
щих у будь�якому виді управлінської
діяльності. Вперше він був обгрунто�
ваний представниками прагмативіз�
му, погляди яких зводились до тако�
го: "Істина створюється успіхом на�
шого досвіду". На той час усіляко ро�
билися спроби знайти такі критерії
діяльності, які найбільшою мірою
відповідали б успіху. Представники
праксеології на чолі із Т. Котарбінсь�
ким на роль такого критерію пропо�
нували "ефективність". Не розмежо�
вуючи ці два поняття, до критеріїв
успіху вони відносили точність
(відсутність розбіжностей, відпо�
відність дій поставленим цілям), ко�
рисність(дії, що полегшують досяг�
нення поставленої мети та цілей),
майстерність(багатофункціональ�
ність продукту) та чистоту(ступінь
відхилень від поставлених цілей) [1].

У подальшому поняття успіш�
ності все частіше почало з'являтися
у науковому обігу. Якщо звернутися
до тлумачного словника, то можна
побачити, що успішність у ньому виз�
начається як наявність успіхів у чо�
мусь, тоді як успіх трактується як
позитивний наслідок чи сприятливий
результат, отриманий у певній справі
[2].

Сьогодні термін успішності до�
сить часто вживається молодими на�
уковцями, які пропонують оцінюва�
ти результати різноманітних про�
цесів та явищ через аналіз його чин�
ників. Так, наприклад, на думку Лас�
кавого А.О., результат будь�якого
процесу можна оцінити чинниками
успіху, які можуть бути об'єктивни�
ми("жорсткими") та суб'єктивними�
("м'якими"). До першої групи чин�
ників автор відносить чітке форму�
лювання цілей і завдань та дотриман�
ня законодавчо�нормативних стан�
дартів. Серед суб'єктивних чинників
успіху він виділяє такі: готовність
персоналу до змін, розуміння їх суті
та необхідності, зацікавленість пра�
цівників у досягненні поставленої
мети та цілей, високий рівень актив�
ності та відповідальності кожного
учасника процесу [3].

Дещо іншої точки зору дотриму�
ються автори Кононенко Г.С. та Са�
чава К.О., стверджуючи, що успіх
підприємства залежить, насамперед,
від таких чинників, як здатність пе�
редбачати та змінювати структуру
виробництва та управління, розроб�
ляти і впроваджувати нові види про�
дукції, правильно планувати інвес�
тиції та прибутки задля отримання
максимального ефекту та забезпе�
чення довгострокового функціону�
вання [4].
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Проаналізувавши підходи згада�
них вище авторів, можна зробити
такий висновок: якщо у підході ав�
тора Ласкавого А.О. успішність
будь�якого процесу можна оцінити,
використовуючи лише показники
його результативності, то згідно по�
зиції Кононенко Г.С. та Сачави К.О.
— показники ефективності, причому
виключно економічного характеру.

На нашу думку, при оцінюванні
успішності антикризових дій повин�
на враховуватися максимально мож�
лива кількість критеріїв, адже анти�
кризова діяльність може базуватися
на реалізації одразу декількох анти�
кризових дій, до того ж різних за
характером.

Досить цікавим, на наш погляд, є
підхід, який використовується у
діяльності шведського бюро аудиту
підприємств, організацій та виконан�
ня окремих програм. На практиці він
отримав назву концепції "трьох Е".
Згідно цієї концепції успішність
діяльності суб'єктів господарювання
оцінюється через розрахунок показ�
ників результативності, ефектив�
ності та економічності. Сутність
кожного із них трактується наступ�
ним чином [5—6]:

— ефективність (efficiency) —
відношення продукту у вигляді то�
варів чи послуг до ресурсів, викори�
станих на їх виробництво;

— результативність (effective�
ness) — результати зіставлені з ме�
тою та ресурсами, витраченими на їх
досягнення;

— економічність (economy) —
мінімізація вартості ресурсів, спря�
мована на досягнення поставленої
мети та цілей, з огляду на відповідну
їм якість.

Концепцію "трьох Е" ми взяли за
основу при побудові механізму оці�
нювання рівня успішності антикри�
зових дій. Використання виділених у
ній критеріїв, на нашу думку, дозво�
лить зробити найбільш повні та об�
'єктивні висновки стосовно рівня ус�
пішності антикризових дій та анти�
кризового управління в цілому.

Отже, під успішністю антикризо�
вих дій пропонуємо розуміти повне
та своєчасне досягнення поставле�
них цілей, які дозволять отримати
максимально очікувані вигоди при
мінімальних витратах та втратах.

Для оцінювання рівня успішності
антикризових дій пропонуємо вико�
ристовувати систему показників ре�
зультативності, ефективності та еко�
номічності, для кожного із яких виз�
начимо послідовність та спосіб роз�
рахунку.

На першому етапі необхідно оці�
нити результативність антикризових
дій. Під результативністю антикри�
зових дій пропонуємо розуміти по�
вноту, завершеність та своєчасність
виконання поставлених завдань і
досягнення цілей, на які спрямову�
ються антикризові дії. На відміну від

показників ефективності та економ�
ічності, які можна оцінити лише
після завершення процесу реалізації
антикризових дій, оцінку їх резуль�
тативності слід проводити до, у про�
цесі та після їх остаточної реалізації.
Для цього пропонуємо виділяти такі
види результативності антикризових
дій, залежно від стадії їх проходжен�
ня:

— стартова результативність ан�
тикризових дій (оцінюється на етапі
розробки та підготовки до реалізації
антикризових дій);

— проміжна результативність
антикризових дій(оцінюється у про�
цесі їх безпосередньої реалізації);

— загальна результативність ан�
тикризових дій(оцінюється після ос�
таточного завершення процесу реа�
лізації антикризових дій).

Оцінка перших двох видів ре�
зультативності не є обов'язковою,
однак, на наш погляд, її проведення
дозволить більш цілеспрямовано
контролювати, змінювати та удоско�
налювати антикризові дії, тим самим
підвищуючи рівень їх загальної ре�
зультативності та успішності в ціло�
му. Оскільки кількісно оцінити стар�
тову та проміжну результативність
досить складно, пропонуємо викори�
стовувати якісні критерії, які, на наш
погляд, відображають найбільш ба�
жані параметри, яким повинні відпо�
відати антикризові дії на відповідних
стадіях їх проходження (табл. 1).

Запропоновані критерії оціню�
вання стартової та проміжної ре�
зультативності антикризових дій не
є остаточними і можуть бути змінені
чи доповнені, залежно від виду су�
б'єкта господарювання та ситуації,
що склалася.

Оскільки основна роль при виз�

наченні рівня успішності антикризо�
вих дій відводиться їх загальній ре�
зультативності, пропонуємо визна�
чати її через застосування інтеграль�
ного показника результативності,
який дозволить урахувати одразу
декілька найбільш вагомих критеріїв
її оцінювання, відповідно зробити
отримані результати більш об'єктив�
ними. Розрахункова формула інтег�
рального показника результатив�
ності зводиться до такого вигляду:

(1),
де Р

ад
 — інтегральний показник

результативності антикризових дій;
Р

1
 — показник планової результа�

тивності антикризових дій; Р
2
— по�

казник цільової результативності
антикризових дій; Р

3
— показник ча�

сової результативності антикризо�
вих дій.

Розглянемо сутність та способи
розрахунку кожної складової інтег�
рального показника результатив�
ності антикризових дій більш деталь�
но.

Показник планової результатив�
ності характеризує ступінь заверше�
ності антикризових дій та розрахо�
вується за формулою:

  (2),

де Кадф— фактична кількість ре�
алізованих антикризових дій; Кадп—
кількість антикризових дій передба�
чена антикризовим планом. Норма�
тивне значення показника Р

1
≥1.

Показник цільової результатив�
ності — характеризує ступінь досяг�
нення цілей, на які спрямовувались
антикризові дії:

 (3),

де Ніф — фактичні наслідки от�

Таблиця 1. Якісні критерії оцінювання стартової та проміжної результативності
антикризових дій

Вид 
результативності Критерій оцінки Загальна характеристика критерію 

  
С
та
рт
ов
а 
ре
зу
ль
та
ти
вн
іс
ть

 

 
Зрозумілість 

Мета та необхідність антикризових дій повинні бути 
зрозумілими їх розробникам та виконавцям 

 
Узгодженість 

Цілі,  на досягнення яких спрямовані антикризові дії, 
повинні відповідати інтересам(потребам) усіх 
причетних до їх розробки та реалізації сторін 

 
Адекватність 

Характер антикризових дій повинен відповідати цілям 
та завданням антикризового управління 

підприємством, а також умовам, що склалися у 
середовищі його функціонування 

Доцільність  
(перспективність) 

Антикризові дії повинні бути перспективними, тобто 
приносити найбільш очікувані вигоди у майбутньому 

 
Оперативність  

Період розробки та підготовки до реалізації 
антикризових дій повинен відповідати швидкості 

розвитку проблемної ситуації 
  

П
ро
м
іж
на

 р
ез
ул
ьт
ат
ив
ні
ст
ь  

Продуктивність 
Реалізація антикризових дій повинна 

супроводжуватись високим рівнем продуктивності 
праці працівників та керівників підприємства. 

 
Професіоналізм 

Реалізація антикризових дій повинна здійснюватися 
працівниками із відповідним рівнем  знань та навичок 

 
Послідовність 

Фактичний період та послідовність реалізації 
антикризових дій повинен відповідати запланованим 

 
Гнучкість 

Реалізація антикризових дій повинна здійснюватись із 
урахуванням умов, які відбуваються у середовищі 

функціонування підприємства 
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римані у результаті реалізації і�ї ан�
тикризових дії у натуральному чи
грошовому вираженні; Ніп — на�
слідки, які підприємство планувало
отримати у результаті реалізації і�ї
антикризової дії у натуральному чи
грошовому вираженні; n — кількість
реалізованих антикризових дій.
Нормативне значення показника
Р

2
≥1.

Показник часової результатив�
ності відіграє надзвичайно важливу
роль, особливо у тому випадку, якщо
підприємство знаходиться під загро�
зою юридичного банкрутства і на
розробку та реалізацію антикризо�
вих дій виділено чітко визначений
період часу. Розрахункова формула
цього показника зводиться до тако�
го вигляду:

(4),
де Тmax — максимально можли�

вий період часу, за який підприєм�
ство повинно розробити та реалізу�
вати антикризові дії (або період часу,
який залишився до визнання підпри�
ємства банкрутом) (днів); Тіф — фак�
тичний період часу, витрачений на
розробку та реалізацію і�ї антикри�
зової дії (днів); n — кількість реалі�
зованих антикризових дій. Норма�
тивне значення Р

3
≥1.

 Отже, чим більшим буде значен�
ня кожного із розглянутих показник�
ів(складових інтегрального показника
результативності антикризових дій),
тим вищим можна вважати рівень за�
гальної результативності та відповід�
но успішності антикризових дій.

Наступним кроком у процесі
визначення рівня успішності анти�
кризових дій є оцінка рівня їх ефек�
тивності. Під ефективністю антикри�
зових дій пропонуємо розуміти мак�
симально очікувані вигоди, отримані
підприємством та причетними до
його діяльності сторонами, внаслі�
док реалізації антикризових дій та
досягнення поставлених цілей.

Відповідно до зазначеного, оці�
нку ефективності антикризових дій
пропонуємо здійснювати за такою
формулою:

(5),
де Е

ад
 — інтегральний показник

ефективності антикризових дій; Е
1 
—

показник економічної ефективності
антикризових дій; Е

2
 — показник

технологічної ефективності анти�
кризових дій; Е

3 
— показник соціаль�

ної ефективності антикризових дій.
Розглянемо способи розрахунку

кожної складової інтегрального по�
казника ефективності антикризових
дій більш детально.

Показник економічної ефектив�
ності антикризових дій (Е

1
):

  (6),

Ніф — фактичні наслідки, отри�
мані підприємством у результаті ре�
алізації і�ї антикризової дії у нату�

ральному чи грошовому вираженні;
Ніп — наслідки, які підприємство
планувало отримати у результаті ре�
алізації і�ї антикризової дії у нату�
ральному чи грошовому вираженні;
Віф— фактичний обсяг витрат, поне�
сених підприємством на розробку та
реалізацію і�ї антикризової дії у на�
туральному чи грошовому вира�
женні; Віп — запланований обсяг вит�
рат на розробку та реалізацію і�ї ан�
тикризової дії у натуральному чи
грошовому вираженні; n — кількість
реалізованих антикризових дій.

Показник технологічної ефек�
тивності антикризових дій (Е

2
):

  (7),

де Кадзаг— загальна кількість ре�
алізованих антикризових дій; Кадпом

— кількість антикризових дій, у про�
цесі реалізації яких було виявлено
помилки та недоліки.

Показник соціальної ефектив�
ності антикризових дій (Е

3
):

  (8),

де Чпрс — середньоспискова чи�
сельність працівників до початку
розробки та реалізації антикризових
дій (осіб); Чпрзв.в. — чисельність пра�
цівників, звільнених за період роз�
робки та реалізації антикризових дій
за власним бажанням (осіб); Чпрзв.а.

— чисельність працівників звільне�
них за період розробки та реалізації
антикризових дій за рішенням адмі�
ністрації (осіб);

або   (9),

де Фопд — фонд оплати праці
найманих працівників до початку
розробки та реалізації антикризових
дій (тис. грн.); Фопп — фонд оплати
праці найманих працівників після ре�
алізації антикризових дій (тис. грн.).

Отже, якщо значення інтеграль�
ного показника ефективності анти�
кризових дій становитиме Е

ад
≥1, ан�

тикризові дії доцільно трактувати як
ефективні. За умови Е

ад
< 1 — як не�

ефективні. Однією із причин такої
ситуації може стати високий рівень
витратності антикризових дій, їх не�
задовільна якість, а також низький
рівень трудової активності персона�
лу, зумовлений ігноруванням їх по�
треб та інтерес.

Третім кроком у процесі визна�
чення рівня успішності антикризо�
вих дій є оцінка їх економічності. На
перший погляд може здаватися, що
після розрахунку показників ефек�
тивності антикризових дій, оцінка їх
економічності буде, зайвою. Однак
це не зовсім так, адже будучи еконо�
мічно ефективними, вони можуть
виявитись ще й економічними, що
безпосередньо позитивно вплине на
рівень їх успішності. Проте може
скластися і протилежна ситуація,
коли економічна ефективність анти�
кризових дій буде досягнута шляхом

використання значного обсягу залу�
чених коштів. Така ситуація у май�
бутньому може негативно позначи�
тись на фінансовому стані суб'єкта
господарювання та призвести до по�
яви нової, загрозливої для його роз�
витку проблемної ситуації. Відпові�
дно, оцінка економічності антикри�
зових дій є обов'язковою.

Оскільки економічність антикри�
зових дій, насамперед, пов'язана із
витратами ресурсів, пропонуємо под�
іляти її на такі види: матеріальна еко�
номічність антикризових дій(харак�
теризує мінімальний обсяг матеріаль�
них ресурсів, який був витрачений на
розробку та реалізацію антикризових
дій); фінансова економічність анти�
кризових дій (характеризує мінімаль�
ний обсяг фінансових ресурсів, вкла�
дених у розробку та реалізацію анти�
кризових дій); трудова економічність
антикризових дій (характеризує най�
менший обсяг затрат праці, витраче�
ний на розробку та реалізацію анти�
кризових дій); часова економічність
антикризових дій (характеризує най�
коротший період часу, за який
підприємству вдалось розробити та
реалізувати антикризові дії).

Для максимально повної та об'єк�
тивної оцінки економічності анти�
кризових дій пропонуємо викорис�
товувати інтегральний показник еко�
номічності, який розраховувати�
меться за такою формулою:

(10),
деЕК

ад
 — інтегральний показник

економічності антикризових дій; ЕК
1

— показник матеріальної економіч�
ності антикризових дій; ЕК

2
 — по�

казник фінансової економічності ан�
тикризових дій; ЕК

3
— показник тру�

дової економічності антикризових
дій; ЕК

4
 — показник часової еконо�

мічності антикризових дій.
Перелік показників, які входять

до складу інтегрального показника
економічності антикризових дій, не
є однаковим для всіх суб'єктів гос�
подарювання і може бути змінений
чи доповнений залежно від характе�
ру антикризових дій та ресурсів, які
витрачаються на їх розробку та реа�
лізацію.

Розглянемо способи розрахунку
кожного показника економічності
антикризових дій більш детально.

Показник матеріальної економ�
ічності антикризових дій (ЕК

1
):

  (11),

де Рміmax— максимальний обсяг
матеріальних ресурсів, які підпри�
ємство може використати на розроб�
ку та реалізацію і�ї антикризової дії
у натуральному чи грошовому вира�
женні; Рміп — обсяг матеріальних ре�
сурсів, які підприємство планувало
витратити на розробку та реалізацію
і�ї антикризової дії у натуральному
чи грошовому вираженні; Рміф —
фактичний обсяг матеріальних ре�
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сурсів, витрачений на розробку та
реалізацію і�ї антикризової дії у на�
туральному чи грошовому вира�
женні; n — кількість реалізованих
антикризових дій.

Показник фінансової економіч�
ності антикризових дій(ЕК

2
):

   (12),

де Рфіmax — максимальний обсяг
фінансових ресурсів, які підприєм�
ство може витратити на розробку та
реалізацію і�ї антикризової дії(тис.
грн.); Рфіп — обсяг фінансових ре�
сурсів, які підприємство планувало
витратити на розробку та реалізацію
і�ї антикризової дії(тис. грн.); Рфіф —
фактичний обсяг фінансових ре�
сурсів, витрачений на розробку та
реалізацію і�ї антикризової дії(тис.
грн.); n — кількість реалізованих ан�
тикризових дій.

 (13),
де Рфів — обсяг власних фінан�

сових ресурсів, які підприємство
може витратити на розробку та реа�
лізацію і�ї антикризової дії(тис.
грн.); Рфіз — обсяг фінансових ре�
сурсів, які підприємство може залу�
чити для розробки та реалізації і�ї
антикризової дії(тис. грн.); n —
кількість реалізованих антикризових
дій.

Розрахунок показника фінансо�
вої економічності антикризових дій
можна здійснити і за такою форму�
лою:

  (14),

де Рфзаг — загальний обсяг фі�
нансових ресурсів, витрачених на
розробку та реалізацію антикризо�
вих дій.

Показник трудової економіч�
ності антикризових дій (ЕК

3
):

  (15),

де Чпс — середньоспискова чи�
сельність працівників підприємства
(осіб); Чпіп — чисельність праців�
ників, яку підприємство планувало
залучити до розробки та реалізації
і�ї антикризової дії (осіб); Чпіф —
фактична чисельність працівників,
залучених до розробки та реалізації
і�ї антикризової дії (осіб); n — кіль�
кість реалізованих антикризових дій.

Показник часової економічності
антикризових дій (ЕК

4
):

  (16),

де Тmax — максимальний період
часу, за який підприємство може роз�
робити та реалізувати і�ту антикризо�
ву дію (днів); Тп — період часу, за який
підприємство планувало розробити та
реалізувати і�ту антикризову дію (днів);
Тф — фактичний період часу, витраче�
ний на розробку та реалізацію і�ї анти�
кризової дії (днів); n — кількість реалі�
зованих антикризових дій.

Отже, чим вищим буде значення
інтегрального показника економіч�
ності антикризових дій (ЕК

ад
), тим

економічнішими можна вважати ан�
тикризові дії і навпаки.

За результатами розрахунку на�
ведених вище інтегральних показ�
ників результативності, ефектив�
ності та економічності антикризових
дій необхідно зробити висновки сто�
совно рівня їх успішності. Пропо�
нуємо виділяти такі чотири рівні ус�
пішності антикризових дій та відпо�
відні їм межі.

1. Високий рівень успішності ан�
тикризових дій (У

в
). Досягається у

тому випадку, якщо розроблені та
реалізовані антикризові дії є резуль�
тативними, ефективними та еконо�
мічними, тобто якщо вони відповіда�
ють наступній умові:

    

      

    

(17).

2. Середній рівень успішності ан�
тикризових дій (У

с
). Має місце у тому

випадку, якщо розроблені та реалі�
зовані антикризові дії є результатив�
ними, ефективними, але неекономі�
чними. Умова цього рівня ефектив�
ності антикризових дій зводиться до
такого вигляду:

    

      

  

(18).

3. Низький рівень успішності ан�
тикризових дій (У

н
). Досягається у

таких випадках:
— якщо антикризові дії є резуль�

тативними, однак неефективними та
неекономічними (Ун

1
):

    

     

   

(19);

— якщо антикризові не є резуль�
тативними, економічними, однак є
ефективними (Ун

2
):

    

      

   

(20);

— якщо антикризові дії не є ре�
зультативними, ефективними, але є
економічними (Ун

3
):

    

     

  

(21).

4. Незадовільний рівень успіш�

ності антикризових дій (У
н3

). Має
місце у тому випадку, коли розроб�
лені та реалізовані підприємством
антикризові дії не відповідають жод�
ному із показників успішності, тоб�
то коли виконується наступна умо�
ва:

     

     

   

(22).

У випадку виконання умови(22)
керівникам підприємства варто заду�
матись над стратегією подальшої
діяльності підприємства та доціль�
ністю його функціонування в цілому.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті розглянуто підходи ок�
ремих авторів до визначення понят�
тя успішності та критеріїв їх оцінки.
На основі виділених притаманних їм
переваг та недоліків запропоновано
теоретиком�методологічний підхід
до побудови механізму оцінювання
рівня успішності антикризових дій.
Розроблений механізм базується на
розрахунку показників результатив�
ності, ефективності та економічності
антикризових дій, для кожного із
яких визначено послідовність та
спосіб визначення.

У подальшому дослідження бу�
дуть спрямовані на розробку прак�
тичних рекомендацій стосовно про�
ведення конкретних антикризових
дій, які відповідатимуть найвищому
рівню успішності та сприятимуть
розвитку суб'єкта господарювання.

Література:
1. Лала О.М. Історична ретрос�

пектива взаємозв'язку ефективності,
надійності та якості системи управ�
ління. — Інтернет�ресурс: http://
www.nbuv.gov.ua

2. Тлумачний словник з украї�
нської мови онлайн: http: //www.�
slovnyk.net

3. Булович Т.В. Основні підходи
до визначення результативності уп�
равління санаційною спроможністю
підприємства // Вісник донецького
університету економіки і права. —
2009. — №2. — С. 174—178.

4. Кононенко Г.С., Сачава К.О.
Значення стратегії підприємства в
розвитку суб'єктів господарювання
// Соціум. Наука. Культура. Еконо�
міка. — Інтернет�ресурс — http://
inconf.org.ua

5. Шапран О.Ю. Модель оціню�
вання результативності діяльності
державного апарату: практичний ас�
пект — Інтернет�ресурс: http:/www.�
nbuv.gov.ua

6. Шаров Ю.П., Маматова Т.В.,
Чикаренко І.А. Основні поняття та
модель концепції результативності. —
Інтернет�ресурс: http://center.ukr.ua
Стаття надійшла до редакції 21.10.2010 р.


