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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Застосування методів антикризового менеджменту в

системі управління підприємством можливо в декількох
випадках. Найчастіше до антикризового управління вда'
ються в тому випадку, якщо результати діагностики
фінансового стану господарюючого суб'єкта, показники
його продажів і інші ключові індикатори свідчать про на'
явність кризових явищ в його діяльності. Проте в різних
економічних ситуаціях механізм антикризового управлі'
ння може бути використаний як спосіб визначення нової
хвилі кризи і, в такому випадку, буде служити основою
планування подальшої стратегії підприємства. Крім того,
система антикризового управління також повинна вклю'
чати в себе не тільки прогнозування кризи, але і його про'
філактику.

Також необхідно відзначити, що різні підприємства
будуть використовувати різноманітні методи антикри'
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зового управління, характерні виключно для їх виду
діяльності і поставлених цілей.

Організаційні зміни є одним з важливих елементів сис'
теми антикризового менеджменту. Подібні зміни ведуть, як
правило, до підвищення ефективності діяльності підприєм'
ства. На відміну від інновацій, організаційні зміни можуть
не мати інноваційного характеру, вони можуть обмежува'
тися реструктуризацією, реалізація якої сприятиме отри'
манню можливості здійснення більш широкого кола змін
усередині підприємства.

Сформована в Україні політична і, як наслідок, еконо'
мічна ситуація, характеризується високою нестабільністю
зовнішнього середовища, різким економічним спадом, ви'
мушеним вивільненням робочих місць, скороченням обсягів
виробництва та іншими негативними чинниками. В резуль'
таті, перед вітчизняними підприємствами постає проблема
знаходження та впровадження в процес господарювання
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таких методів менеджменту, які дозволили б не тільки зни'
зити вплив загальнодержавної кризи на економіку органі'
зацій, а й, по можливості, уникнути його.

У зв'язку з вищевикладеним, все більшого значення на'
буває розробка і застосування механізму антикризового
менеджменту в контексті організаційних змін. Наслідки
негативного впливу тих чи інших факторів на організацію
можна прогнозувати, а отже, своєчасно вжити відповідних
заходів до їх усунення або послаблення. Постійне відсте'
ження динаміки можливого погіршення фінансового стану
організації буде, в результаті, здатне запобігти негативно'
му впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на рівень
ефективності підприємства.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В даний час вітчизняними та зарубіжними вченими та

фахівцями в галузі антикризового управління вивчаються
різні підходи сутності поняття "механізм антикризового
менеджменту", його видів і особливостей реалізації. Так,
наприклад, Хлевицька Т.Б. розглядає механізми антикри'
зового управління в системі економічної безпеки підприє'
мства [1]. Шершньова З. Є., в рамках досліджень в галузі
стратегічного управління, розглядає найбільш доцільні, на
сучасному етапі розвитку економіки країни, методи анти'
кризового управління підприємством [2]. Гордієнко Т.В.
розглядає особливості застосування антикризового меха'
нізму управління результативністю діяльності будівельно'
го підприємства [3]. А Павлов О. досліджує макроеко'
номічні проблеми застосування антикризових механізмів
у системі державного регулювання соціально'економічно'
го розвитку [4]. Однак робіт, які б розглядали детальний
взаємозв'язок антикризового менеджменту з організацій'
ними змінами, та вплив цього механізму на рівень ефек'
тивності функціонування підприємства, на сучасному етапі
недостатньо.

МЕТА СТАТТІ
На основі узагальнення результатів виконаного тео'

ретичного і практичного дослідження сутності і особливо'
стей антикризового управління в контексті проведення
організаційних змін на вітчизняних підприємствах розро'
бити механізм антикризового менеджменту в контексті
організаційних змін.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Організаційні зміни, так само як і будь'які інші зміни у

виробничій системі організації, потребують управління,
тому що саме система управління впорядковує зміни, а та'
кож з їх допомогою підвищує ефективність організації.

Необхідність у проведенні організаційних змін вини'
кає в результаті реакцій виробничої системи на різно'
манітні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища
організації. Дана ситуація є однією з причин застосування
антикризового менеджменту на підприємстві.

Для того, щоб антикризовий менеджмент мав най'
більшу ефективність, слід дотримуватися певних прин'
ципів управління організаційними змінами при різному
ступеню впливу факторів зовнішнього середовища:

1. Зведення до мінімуму витрат на боротьбу зі знижен'
ням прибутку в умовах негативного впливу зовнішнього се'
редовища на виробничу систему.

2. Забезпечення адекватної реакції з боку виробничої
системи, в якій необхідно проводити організаційні зміни, до
зміни параметрів зовнішнього середовища.

3. Виробнича система повинна володіти відповідним
рівнем гнучкості структури і розвиненістю системи управ'
ління, оскільки саме дані умови забезпечують, у результаті,
адекватність реакції на вплив ззовні.

4. Забезпечення погашення негативних збурень зовні'
шнього середовища.

5. Забезпечення швидкої адаптації виробничої системи
до зовнішніх умов шляхом здійснення організаційних змін.

6. Диверсифікація організаційної структури виробни'
чої системи.

7. Підприємство, що володіє різноманітним ринковим
оточенням, з метою мінімізації впливу невизначеності і по'
ганій прогнозованості зовнішнього середовища повинно
сегментувати своє зовнішнє оточення і визначити функції
підрозділів, які здійснюватимуть контроль за змінами в ок'
ремих сегментах. Таким чином, мінімізується необхідність
координації прийняття рішень, щодо різних організаційних
одиниць.

8. Визначення доцільності здійснення активної, реактив'
ної або планової поведінки в процесі прийняття управлінсь'
ких рішень.

9. Система здійснення організаційних змін має бути
спрямована на вдосконалення "відкритої" моделі орга'
нізації, бути орієнтованою на клієнта, для забезпечення на'
лагодження високоефективної, якісної роботи персоналу,
що приводить до підвищення добробуту організації та дає
можливість освоєння міжнародних ринків.

10. Забезпечення розробки системи організаційної
підтримки змін у процесі здійснення антикризового менед'
жменту в контексті організаційних змін у виробничій сис'
темі.

Вплив зовнішнього середовища на виробничу систему
простежується за такими напрямками: безпосередньо ви'
робництво, інноваційна система, підприємницька ак'
тивність, маркетингова складова, а також сама система ме'
неджменту. В результаті антикризове управління в кон'
тексті організаційних змін повинне також бути спрямоване
на забезпечення адекватної реакції на обурення зовнішнь'
ого середовища як кожного з цих елементів окремо, так і
їхньої сукупності.

У зв'язку з тим, що система менеджменту підприємства
включає в себе управління організаційними змінами, то і за'
гальні етапи управління також будуть збігатися. Будь'яка
система управління включає в себе такі основні елементи,
як планування, організація і контроль. Отже, основними
етапами управління організаційними змінами будемо вва'
жати наступні:

1) планування організаційних змін;
2) організація (визначення необхідної кількості ресурсів

та забезпечення ними виробничої системи. Також сюди
можна включити і забезпечення мотивації персоналу та роз'
робку системи стимулювання, оскільки саме працівники є
основним елементом організаційних змін);

3) контроль результатів організаційних змін (повинен
включати аналіз, діагностику фінансової стійкості при про'
веденні організаційних змін, розробку заходів щодо підви'
щення ефективності діяльності підприємства з урахуванням
проведених організаційних змін).

Таким чином, процес реалізації організаційних змін
повинен включати в себе наступні етапи:

1. Оцінка необхідності проведення організаційних змін.
2. Обгрунтування доцільності проведення організацій'

них змін перед керівництвом підприємства.
3. Діагностика зовнішнього і внутрішнього середовища.
4. Діагностика справжнього рівня фінансової стійкості.
5. Розробка і реалізація програми організаційних змін.
6. Оцінка виконання програми організаційних змін.
7. Забезпечення мотивації керівництва і решти персо'

налу підприємства до правильного сприйняття орга'
нізаційних змін.

Одним з найважливіших аспектів здійснення орга'
нізаційних змін є розуміння того, який тип змін очікується
в організації. Так, на підприємстві можуть відбуватися такі
зміни:

— перебудова організації;
— радикальне перетворення;
— помірне перетворення;
— звичайні зміни;
— незмінне функціонування.
Однак, на наш погляд, незалежно від типу змін, систе'

ма управління персоналом в процесі здійснення даних змін
повинна включати наступні стадії:

1. Аналіз існуючих установок в організаційній культурі.
2. Оцінка адекватності існуючих установок зовнішньо'

му середовищі.
3. Визначення необхідності здійснення та обсягу орган'

ізаційних змін.
4. Зміна установок персоналу.
5. Закріплення нових установок в організаційній куль'

турі.
Більшість існуючих систем, особливо соціально'еконо'

мічних, є саморегульованими. У такому випадку методи і
принципи управління в таких системах є частиною меха'
нізму функціонування системи. Крім того, система управ'
ління дозволяє забезпечувати постійний планомірний
розвиток підприємства як системи в аспекті взаємозв'яз'
ку його внутрішнього середовища та зовнішнього оточен'
ня. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо будуть
відомі тенденції поведінки і розвитку соціально'економі'
чної системи, її характеристики й ознаки стану, настання
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визначених фаз цього стану та етапів об'єктивного розвит'
ку. У розпізнаванні кризи на підприємстві велике значен'
ня має оцінка проблем його фінансово'господарської
діяльності. Однак найбільший інтерес представляють про'
блеми персоналу, цей ресурс є найбільш важливим у діяль'
ності будь'якої організації. В управлінні соціально'еконо'
мічною системою повинен функціонувати так званий мон'
іторинг антикризового розвитку. Це контроль процесів
розвитку і відстеження їх тенденцій за критеріями анти'
кризового управління. Отже, оцінка готовності персона'
лу до організаційних змін в умовах кризи є однією з най'
важливіших завдань антикризового менеджменту.

Таким чином, спираючись на знання про наявні стадії
впровадження організаційних змін та етапи їх реалізації в
процес функціонування підприємства, можна побудувати
алгоритм управління впровадженням даних змін. Викорис'
тання даного алгоритму покликане впорядкувати роботу
менеджерів, які безпосередньо будуть займатися впровад'
женням організаційних змін (рис. 1).

Організаційні зміни неможливі без навчання, саме тому
перед початком змін потрібно проводити навчальний семі'
нар. При цьому особливу роль відіграє розуміння перетво'
рень, яке приходить через навчання: в процесі лекційних та
обов'язкових практичних занять відбувається розстановка
пріоритетів, з'являється новий погляд на старі проблеми, і
саме це є запорукою успіху впровадження змін як філософії
постійного розвитку та самовдосконалення підприємства.
Причому залучення максимального числа працівників
підприємства в процес проведення змін підвищує почуття
відповідальності кожного за здійснення необхідних заходів
і перетворює їх в активних прихильників.

Розвинути навички співробітників, змінити їх сві'
домість, адаптувати до мінливого середовища, можна за
допомогою спеціального навчання. Розробка навчальних
програм з розвитку системного мислення, бізнес'бачення,
гнучкості, вміння самостійно приймати рішення, лідерства,
навичок роботи в команді, комунікацій, управління стресо'
вими ситуаціями тощо дуже важлива в період реформуван'
ня підприємства. Так зване універсальне навчання необхід'
но для "перевиховання" співробітників, підготовки їх до
змін, подолання їх опору.

Основний зміст механізму антикризового управління
підприємством полягає в його здатності в процесі наростан'
ня кризи відновлювати ефективну діяльність підприємства
як мікроекономічної системи на основі самоорганізації,
підтримки внутрішнього стабільного стану і динамічного
зовнішнього оточення. Застосування системного підходу в
механізмі антикризового управління обумовлює системне

бачення основних напрямів та етапів його роботи, які про'
водяться для досягнення мети антикризового управління,
взаємозв'язків, які існують між ними й враховуються під час
розробки плану заходів для забезпечення ефекту синергії
[5].

Проведення морфологічної декомпозиції дозволило
виявити, що вся різноманітність наведених визначень по'
в'язана з наявністю різних підходів, які використовуються
в управлінні. Отже, механізм антикризового менеджмен'
ту є достатньо складною категорією і включає такі елемен'
ти: принципи управління; функції управління; методи уп'
равління; інструменти управління.

Узагальнення результатів виконаного теоретичного і
практичного дослідження сутності і особливостей антикри'
зового управління в контексті проведення організаційних
змін на вітчизняних підприємствах дозволило запропону'
вати механізм антикризового менеджменту.

Крім того, механізм, як система, містить завдання та
напрямки, реалізується через конкретні функції, методи,
інструменти з відповідним нормативно'правовим, організа'
ційним, ресурсним та фінансово'економічним забезпечен'
ням. В механізмі зазначені принципи антикризового управ'
ління персоналом, серед яких [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]:

— системності (системний характер управління персо'
налом передбачає скоординований підхід до всіх напрямів
формування й регулювання людського капіталу організації:
набору, добору, розстановки керівних кадрів, їх підготовці
та перепідготовці, селекції та працевлаштування);

— рівних можливостей (даний принцип проголошує
відсутність дискримінації за різними ознаками стосовно
працівників при підборі і розстановці кадрів. Тільки про'
фесійні якості і досягнуті результати можуть бути голов'
ним критерієм оцінки співробітника);

— поваги людини та її гідності (максимальний розви'
ток ініціативи, талантів, професійних навичок; вміння знайти
себе в новій обстановці: заохочення досягнень співробіт'
ників та їхнього особистого внеску; створення можливос'
тей для творчого зростання, забезпечення таких умов, коли
голос кожного буде почутий; захист прав, гідності, гарантії
особистої безпеки);

— командної єдності (всі члени команди мають рівні
умови, несуть колективну відповідальність за результати
діяльності команди, планують діяльність з урахуванням
плану роботи кожного члена команди. Функції кожного
члена команди досить гнучкі і, як правило, уточнюються в
процесі управління з урахуванням ситуації, що складаєть'
ся);

— горизонтального співробітництва (для забезпечення
адекватної інформаційної підтримки та координації робіт
потрібна мережа горизонтальних зв'язків, що характеризу'
ються високим ступенем складності. Звичайна вертикально
орієнтована структура із сильними елементами бюрократиз'
му погано справляється з цим завданням);

— правової і соціальної захищеності (дотримання та
виконання Конституції, законів та заснованих на них інших
правових актів, знання працівниками норм адміністратив'
ного, цивільного, трудового, господарського, кримінального
та інших галузей права).

При цьому слід зазначити, що представлені принци'
пи діють ефективно тоді, коли вони взаємодіють та до'
повнюють один одного, будучи інтегрованими в цілісну
систему.

Акцентуємо увагу на тому, що необхідний для реалізації
антикризового управління інструментарій повинен відпові'
дати таким умовам, як:

— забезпечення необхідної для кожного суб'єкта еко'
номічної діяльності, в залежності від його інтересів, префе'
ренцій та прийнятного рівня ризику;

— рівноправність сторін у процесі взаємодії, можливість
прийняття узгоджених рішень; можливість залучення дер'
жавних та недержавних ресурсів;

— рівний доступ до державної підтримки;
— безумовне забезпечення рівних умов конкуренції;
— можливість проактивної підтримки бізнесу в ключо'

вих сферах.
Головною метою застосування наведеного механізму є

вихід підприємства з кризового стану.
Методами здійснення механізму є адміністративні та

соціально'психологічні.
Функціями є організація, мотивація і контроль.
У процесі застосування механізму антикризового ме'

неджменту застосовуються наступні інструменти:
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Рис. 1. Алгоритм впровадження організаційних змін
на підприємстві
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— розробка нормативно'правових документів з анти'
кризового управління;

— фінансово'економічний та технологічний аналіз,
стратегічний аналіз, оптимізація складу та структури ак'
тивів;

— створення антикризової команди, аналіз організац'
ійної ефективності, розробка стратегії, реструктуризація
підприємства;

— визначення та оптимізація узгодженості інтересів
учасників;

— прогнозування змін фінансово'економічного поло'
ження підприємства.

Таким чином, забезпеченням застосування механізму
антикризового менеджменту повинні бути нормативно'пра'
вові, фінансово'економічні, організаційні та інші ресурси.
Крім того, напрямками застосування цього механізму є еко'
номічний, правовий, мотиваційний та інформаційно'мето'
дичний орієнтири.

Визначимо завдання механізму антикризового менед'
жменту на підприємстві. До них можна віднести наступні:

— регламентація інструментів антикризового управлі'
ння в рамках чинного законодавства;

— визначення наявності або відсутності можливості
виведення підприємства з кризи і оцінка ймовірності успіху
реалізації антикризових заходів;

— визначення завдань і функцій кожного підрозділу
підприємства в структурі загальних цілей антикризової про'
грами;

— узгодження інтересів учасників;
— розробка методичних підходів до прогнозування

зміни фінансово'економічного становища підприємства.
Механізм антикризового менеджменту підприємства

повинен містити наступні етапи:
1. Діагностика стану менеджменту на підприємстві.
2. Виявлення ознак кризових явищ.
3. Розробка заходів антикризового менеджменту.
4. Оцінка готовності підприємства до організаційних

змін.
5. Запровадження організаційних змін.
5.1. Подолання опору змінам.
5.2. Визначення ступеня ризику запровадження органі'

заційних змін.
6. Моніторинг — ідентифікація.
Одним з найважливіших етапів механізму антикризо'

вого менеджменту є оцінка готовності підприємства до
організаційних змін. Цей етап є найбільш важливим, оск'
ільки саме тут виявляється та підтверджується можливість
підприємства здійснити заплановані заходи щодо трансфор'
мації своєї структури, а також системи управління або
інших перетворень. У зв'язку з цим основний акцент ро'
биться на аналізі факторів, що впливають на готовність
підприємства до здійснення організаційних змін.

Одним з трудомістких є блок запровадження орга'
нізаційних змін на підприємстві. Саме на цьому етапі необ'
хідно проводити заходи щодо подолання опору змінам та
визначати ступень ризику запровадження організаційних
змін.

Таким чином, система заходів щодо подолання опору
змінам повинна включати:

1. Забезпечення мотивованості змін. На даному етапі
необхідно створювати у персоналу почуття незадоволеності
поточним станом, формувати систему винагород у підтрим'
ку змін та застосовувати формальних та неформальних сти'
мулів.

2. Розвиток персоналу, який забезпечується оцінкою
працівників з метою виявлення, яких знань та навичок не'
достатньо, та навчанням персоналу з метою надання нових
знань, а також необхідністю отримання яких обумовлена
змінами.

3. Формування організаційної культури за рахунок виз'
начення місії, основних цілей, які стоять перед діяльністю
підприємства, стратегії досягнення цих цілей і завдань;
формування та опрацювання основних заходів, які б закр'
іпили і розвивали бажані цінності та зразки поведінки; оц'
інки негативних рис культури, що склалася в колективі,
визначення основних кроків щодо усунення явних не'
доліків.

4. Проведення ефективної комунікаційної політики.
Система даних заходів повинна включати формування чітко'
го уявлення відносно майбутнього стану підприємства та
доведення його до працівників; формування єдиного уяв'
лення про цілі; формування єдиного уявлення про методи

їх досягнення; роз'яснення позитивних результатів змін для
кожного; формування системи зворотного зв'язку.

Ще одним заходом щодо подолання опору змінам вис'
тупає організаційна культура, яка виявляється в: системі
цінностей, притаманних підприємству; загальних принци'
пах ведення справи; традиціях підприємства і особливості
його життєдіяльності; специфічних нормах міжособистіс'
них відносин та кадрової політики; офіційному кредо
підприємства та неформальних переконаннях його співро'
бітників.

Увага до феномену організаційної культури визна'
чається низкою причин, з яких найбільш важливі інтегра'
ція працівників та створення у них почуття відданості спра'
вам підприємства при необхідності постійних змін у діяль'
ності підприємств в умовах сучасного динамічного ринку.
Отже, необхідно приділяти увагу проблемам формування
організаційної культури, впровадження її цінностей, норм,
зразків у свідомість та поведінку всіх співробітників. У
свою чергу, організаційні цінності мають безпосереднє
відношення до досягнення цілей підприємства. Виживан'
ня та успіх будь'якого підприємства залежить від уміння
добиватися від працівників поведінки, в достатній мірі,
відповідної його цінностям.

Одним із способів подолання опору є постійне інфор'
мування персоналу підприємств про проведені зміни для
того, щоб співробітники знали, що відбувається, і розуміли,
яким чином це впливає на їх роботу. Висвітлення процесу
змін може здійснюватися за допомогою розміщення інфор'
мації в корпоративній газеті або на корпоративному сайті,
шляхом розсилки інформаційних листів або в результаті
проведення публічних семінарів з підбиттям підсумків кож'
ного. Також керівництво повинне безпосередньо спілкува'
тися із співробітниками і повідомляти їм інформацію про
те, що треба робити, чому і яким чином слід проводити зміни.
Надання інформації має бути своєчасним — відсутність
інформації породжує сумніви, викликає стан невизначе'
ності, сприяє поширенню чуток і домислів, що негативно
відображається на довірі співробітників до керівництва
підприємства.

Одним з найбільш важливих методів менеджменту в
процесі здійснення організаційних змін і проведення заходів
з подолання опору цим змінам в колективі є проведення
анкетування серед персоналу.

Автором було проведено анкетування на декількох
підприємствах коксохімічної галузі. Результати анкетуван'
ня виявили, що найбільшу кількість балів набрали наступні
напрями реалізації заходів щодо подолання опору змінам:

— визначення місії, основних цілей, які стоять перед
діяльністю підприємства, стратегії досягнення цих цілей і
завдань;

— формування та опрацювання основних заходів, які б
закріпили і розвивали бажані цінності та зразки поведінки;

— оцінка негативних рис культури, що склалася в ко'
лективі, визначення основних кроків щодо усунення явних
недоліків.

Об'єднання зазначених напрямів дозволяє виокремити
формування організаційної культури, яка має значний вплив
на подолання опору змінам з боку працівників. Радикальні
зміни при відсутності ключових елементів стабільності при'
зводять до хаосу. При проведенні змін керівники повинні
враховувати такі критичні джерела стабільності, як органі'
заційна культура, стійке бачення, місія, стратегія і конку'
рентні переваги. Щоб змінити підприємство, треба змінити
її культуру, яка розглядається як фактор успіху.

Результати анкетування є базою для проведення екс'
пертного оцінювання. Застосування цього методу в процесі
дослідження проблеми, яка розглядається в даній роботі,
дозволило зробити висновок, що пріоритетна роль у подо'
ланні опору змінам належить організаційній культурі. Отже,
формування та розвиток організаційної культури є найбільш
ефективним заходом при подоланні опору змінам. При цьо'
му небагато підприємств вважають формування організац'
ійної культури як один з прогресивних інструментів управ'
ління діями і поведінкою працівників при здійсненні пере'
творень.

Однак анкетування працівників та експертне оцінюван'
ня підтверджують, що організаційна культура підприємства
є одним з важливих чинників ефективного подолання опо'
ру змінам, тому треба грамотно підходити до процесу ство'
рення та формування культури для того, щоб успішно роз'
виватися в складних економічних умовах та конкурентно'
му зовнішньому середовищі.
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Ключовою особливістю механізму є блок моніторингу
та ідентифікації, що дозволяє приймати рішення, коорди'
нувати хід реалізації антикризового управління та своєчас'
но здійснювати коригуючі дії.

Існує багато різних методик моніторингу та контролю
процесу організаційних змін. Всі методики можна викорис'
товувати з різними цілями і на різних стадіях процесу орган'
ізаційних змін: для демонстрації необхідності в здійсненні
таких змін, розробки програми дій, зниження опору змінам,
допомоги персоналу у вирішенні нових завдань в нових умо'
вах, вироблення почуття обов'язку, прискорення впровад'
ження, стимулювання ініціативи та творчого підходу до до'
сягненню першочергових цілей і т.д. Знання цих методик
частково можна отримати, вивчаючи дані досліджень і нау'
кових публікацій, але найчастіше вони виробляються на
практиці. Моніторинг і контроль є важливою складовою ча'
стиною процесу антикризового менеджменту в контексті
організаційних змін. Здійснювати постійний моніторинг
необхідно для будь'якого підрозділу організації. Керівниц'
тво має не тільки безпосередньо управляти і здійснювати
проведення організаційних змін, а й допомагати організації
в подоланні труднощів, які можуть виникати в процесі їх
здійснення.

Зазначимо, що моніторинг, під яким розуміється тех'
нологія спостереження й аналізу змін об'єкта управління,
що характеризується постійністю, регулярністю здійснен'
ня на протязі усього управлінського циклу, повинен
здійснюватися з урахуванням таких принципів, як об'
'єктивність (отримані результати дослідження мають відоб'
ражати реальний стан соціально'економічних процесів на
підприємстві і повинні базуватись на достовірній та повній
інформації), безперервність (полягає у необхідності пост'
ійного відстеження змін у механізмі антикризового менед'
жменту) та конструктивність (раціональні та доцільні дії
стосовно оцінки антикризових заходів, оперативне коригу'
вання, ретельне виявлення особливостей).

Представлений механізм антикризового управління
включає в себе облік базових чинників макрорівня, а та'
кож, що є особливістю даного механізму, мезо' та мікро'
рівня, які за певних умов розгортаються в значимі для
розвитку промислового комплексу тенденції (інфляція
/ дефляція, загострення / зниження конкуренції, стис'
нення / розширення існуючих ринків). На макрорівні
ставляться завдання по сталому соціально'економічно'
му розвитку держави, підвищення конкурентоспромож'
ності, згладжування негативних наслідків та використан'
ня можливостей промислових циклів з періодом від 8 до
12 років, результатом чого є забезпечення національної
безпеки.

На мезорівні завданням антикризового управління є
цілеспрямована політика щодо забезпечення сталого роз'
витку регіону, згладжування негативних наслідків та вико'
ристання можливостей, що надаються малими циклами для
підвищення конкурентоспроможності окремих сфер еконо'
міки. Відповідно, на мікрорівні завданням стає пристосуван'
ня до циклів з метою розвитку виробництва та задоволення
потреб суспільства, створення внутрішньо' і міжфірмових
умов щодо сталого розвитку підприємства.

ВИСНОВКИ
Організаційні зміни, в більшості випадків, повинні чи'

нити позитивний ефект на рівень ефективності діяльності
підприємства. Проте в деяких випадках вони можуть дава'
ти негативний ефект, хоча з кількісної точки зору він може
бути оцінений з позитивним знаком. Тому в процесі змін
завжди виникають питання вимірювання та оцінки ефектив'
ності змін. Системи вимірювання і контролю результатів
повинні забезпечити оцінку ступеня досягнення стратегіч'
них цілей організації.

Одним з найбільш впливових факторів, що забезпечує
організаційні зміни на підприємстві, є зовнішнє середови'
ще, яке змінюється так часто і непередбачувано, що визна'
чити остаточний ефект від цих (організаційних) змін вкрай
проблематично. Нестійкість і непередбачуваність зовнішнь'
ого середовища роблять необхідним розробку таких методів
антикризового управління, використання яких дозволить
враховувати і передбачати результати впливу більшості його
чинників, а також пристосовувати внутрішнє середовище
підприємства під певну динаміку розвитку.

Таким чином, реалізація запропонованого механізму
антикризового менеджменту в контексті проведення орга'
нізаційних змін дозволить уникнути більшості стратегічних

помилок, акцентувати увагу на слабких місцях та існуючих
можливостях, недоліках діяльності підприємства.
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