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ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Криза, що розгорталася у світі у 2008-2012 рр., продемонструвала значні
дисбаланси розвитку світогосподарської системи та структурну відсталість
української економіки, її неготовність до різких коливань попиту та
загострення конкуренції на сировинних ринках. З початку 2013 р. в економіці
держави відбуваються певні позитивні зрушення, що сприяє подоланню
негативних наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи та
соціально-економічному розвитку країни. У результаті зростання ВВП у ІІ
кварталі 2010 р. Прискорилось і становило 6 % у річному вимірі (4,9 % у І
кварталі 2010 р.) За винятком сезонного фактора у ІІ кварталі 2013 р. приріст
ВВП становив 3,5 % (0,4 % у І кварталі 2013 р.). Однак відновлення економіки
все ще має нестійкий характер, що потребує формування та реалізації в Україні
політики довгострокового економічного зростання з урахуванням екзогенних
викликів та внутрішніх проблем економічного розвитку.
Таким чином, дослідження, направлені на попередження кризисних
ситуацій, своєчасну реалізацію заходів антикризового управління, розвитку
інноваційної політики, посилення конкурентних переваг та покращення
кон’юнктурних співвідношень на цільовому ринку є надзвичайно
актуальними. Інтегральним результатом проведеного дослідження є наукове
обґрунтування теоретико-методичних засад антикризового управління на
машинобудівному підприємстві, що дозволяє зробити наступні пропозиції:
1. Дослідження сутності понять «криза», «антикризовий менеджмент»,
«реструктуризація» уточнює теоретичні аспекти визначення їх економічної
сутності та змісту, які розглядаються автором з комплексних позицій, що
припускає врахування і взаємоузгодження усіх зацікавлених сторін при
проведенні антикризових заходів, направлених на подолання (запобігання)
кризи в розвитку підприємства забезпечення його платоспроможності, стійкої
довгострокової діяльності, реалізацію нових потенційних можливостей
прибуткового зростання.
2. Розроблена класифікація методів реструктуризації боргів машинобудівних
підприємств відтворює всі шляхи досягнення ними комерційних цілей в
нормальних і в складних (кризових) умовах роботи з допомогою різних видів
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санації та реструктуризації, що дозволяє підприємствам вирішити ряд важливих
завдань, що забезпечують йому стабілізацію та подальший стійкий розвиток.
3. Дослідження основних етапів еволюції концепції реструктуризації
підприємства та їх характеристик дозволили зробити висновок про певні
особливості сучасного етапу реструктуризації підприємств машинобудування,
який пропонується називати інтеграційно-санаційною реструктуризацією і
розроблено основні передумови цієї парадигми реструктуризації та
обґрунтовано її відмінності від традиційних підходів.
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