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Методология исследования.  При выполнении исследования финансовой деятельности

предприятий использованы такие методы как расчетно-аналитический, индексный, наблюдения

и  обобщения,  сравнительного  анализа.  Методы  экономической  статистики  применены  для

осуществления  диагностики  результатов  финансовой  деятельности  предприятий  реального

сектора экономики. Для расчетов использовался табличный процессор Microsoft  Excel,  а для

наглядного представления результатов – графические методы.

  Результаты. В  статье  определены  факторы,  которые  провоцируют  и  усугубляют

кризисные  ситуации  на  предприятиях  реального  сектора  экономики.   Выявлено  усиление

деструктивного  влияния  глобальных  международных,  национальных  и  региональных

институтов на финансы украинских предприятий.

Установлено,  что  в  Украине  отсутствуют четко определенные модель  экономического

развития и эффективный механизм государственного финансового регулирования, что приводит

к  ухудшению  финансового  состояния  реального  сектора  экономики  и  невозможности

обеспечить  действенность  внутреннего  механизма  антикризисного  управления  на

отечественных предприятиях.

Показано,  что  использование  предприятиями  антикризисного  менеджмента  позволяет

обеспечить  эффективность  и  стабильность  их  жизнедеятельности  в  сложных  ситуациях,  а

совершенствование  механизма  его  реализации  выступает  важнейшим условием  устойчивого

развития.

Новизна. Предложен  механизм  антикризисного  управления  предприятиями,

составляющими  элементами  которого  являются:  механизм  диагностики  финансово-

экономического состояния с учетом стадии жизненного цикла предприятия, механизм выбора

приоритетных  направлений  антикризисного  управления  на  основе  использования

оптимизационных методов с построением комплексной многоуровневой модели оптимизации

деятельности  предприятий,  механизм  реализации  программы  антикризисного  управления

предприятием.

Практическая  значимость.   Предложенный механизм  антикризисного  менеджмента,

который  предусматривает  применение  современных  методов,  рычагов  и  инструментов

управления на уровне предприятия, а также его взаимосвязь с механизмом государственного



регулирования  экономики, позволяет  достичь  оптимальных  параметров  финансово-

экономической деятельности предприятия.
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