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Розглянуто теоретичні підходи вчених до компонування етапів
виведення підприємства з кризи. Мета дослідження полягає в універсалізації підходів до формулювання етапів антикризового управління з
метою подальшого створення єдиної схеми комплексної програми
антикризового управління незалежно від сфери діяльності підприємства,
причин настання кризи та ін. Встановлено, що погляди вчених відносно
компонування етапів антикризового менеджменту відрізняються, що
випливає з неоднозначності в цілях антикризового менеджменту та його
сутності. У контексті подальшого дослідження уточнено сутність
антикризового управління як системи управління підприємством, яка має
комплексний системний характер і спрямована на запобігання та
усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання
всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки та реалізації на
підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер, яка
дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і примножити ринкові
позиції за будь-яких обставин, спираючись в основному на власні
ресурси, та обґрунтовано цей вибір. Визначено концептуальні
особливості у підходах та їх імовірні причини.
Зроблено висновок про те, що рекомендації стосовно перебігу етапів
антикризового управління залежать від форми розвитку кризового
процесу, тобто глибини кризи, що й визначає тип антикризового
управління. Відповідно перебіг етапів у превентивному і реагувальному
антикризовому менеджменті різний. У процесі управління в умовах кризи
на перших етапах більшість науковців бачать аналіз та діагностику,
існують такі відмінності в об'єктах аналізу, тривалості та призначенні.
Наступними етапами в більшості досліджуваних праць є формування
стратегії, розробка антикризових заходів. Після етапу реалізації
антикризових заходів іде регулювання виконання рішень, подолання
конфліктів, оцінка ефективності та інше. Зазначено, що процес
антикризового управління детермінований та циклічний і етапи необхідно
буде проходити повторно або вони можуть накладатись, якщо структура

бізнесу складна і масштабна, оскільки антикризове управління триватиме, доки підприємство не буде виведене з кризи.
Проведене дослідження виконане в рамках дисертаційної роботи
автора. Надалі передбачається продовження дослідження та розробка
авторського бачення компонування етапів антикризового управління.
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