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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-
практичної проблеми щодо управління розвитком підприємства в умовах
кризових явищ. В дослідженні розглянуті теоретичні аспекти управління
розвитком підприємства в умовах кризи , зокрема, визначена сутність кризи
та кризових явищ на підприємстві та обґрунтований механізм управління
розвитком підприємства в умовах кризи . На основі аналізу показників
діяльності підприємства в динаміці зроблена оцінка ефективності
функціонування підприємства в сучасних умовах господарювання. В
дипломній роботі розглянуті шляхи антикризового управління розвитком
підприємства.

Ключові слова : розвиток підприємства, криза, кризові явища,
банкрутство, оцінка ймовірності банкрутства, антикризове управління.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical
problem concerning the management of enterprise development in the conditionsof 
crisis phenomena. In the research the theoretical aspects of management of
enterprise development in the conditions of crisis are considered, in particular, the
essence of the crisis and crisis phenomena at the enterprise is determined and the
mechanism of management of enterprise development under the conditions of the
crisis is grounded. On the basis of the analysis of the indicators of the company's
activity in the dynamics, an estimation of the efficiency of the operation of the
enterprise in the modern conditions of management was made. In the thesis the
ways of anti-crisis management of enterprise development are considered.

Key words: enterprise development, crisis, crisis phenomena, bankruptcy,
estimation of bankruptcy probability, anti crisis management.




