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РЕФЕРАТ

     У роботі досліджені теоретико-методологічні засади антикризового управління 
промисловим підприємством. Розглянуто сучасний стан та передумови антикризового 
управління підприємствами промисловості України.
Визначено особливості оцінювання результативності антикризових заходів.
Проведено аналіз техніко-економічних показників, фінансових результатів та фінансового 
стану об’єкта дослідження. У роботі визначено результативність антикризового управління 
діяльністю підприємства. В роботі побудовано моделі прогнозування локальних складових 
комплексного інтегрального показника оцінки результативності системи антикризового 
управління ПрАТ «КрКЗ». За результатами проведеного аналізу сформовано концепцію
антикризової програми ПрАТ «КрКЗ».

Ключові слова: криза, антикризове управління, результативність,
ймовірність банкрутства, модель, концепція.

     The theoretical and methodological principles of anti-crisis management by an industrial 
enterprise are researched in this paper. The current state and preconditions of crisis management 
of enterprises of industry of Ukraine are considered. The features of evaluation of the 
effectiveness of anti-crisis measures are determined. The submitted technical and economic 
indicators of the activity and the analysis of financial results and financial condition of the 
research object were carried out. The paper analyzes the effectiveness of the anti-crisis 
management of the enterprise. In this work, models of forecasting of local components of a 
complex integral indicator of estimation of the effectiveness of the anti-crisis management 
system of Public Joint-Stock Company Kremenchug Wheel Plant are constructed. According to 
the results of the analysis, the concept of anti-crisis program of Public Joint-Stock Company 
Kremenchug Wheel Plant was formed.
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