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РЕФЕРАТ                                   

       У роботі досліджено теоретичні аспекти оцінки економічних
результатів діяльності підприємства з урахуванням ступеня кризи їх
фінансового стану. Розглянуті основні підходи до визначення сутності
кризи фінансового стану промислового підприємства. Також виділено
наукові підходи щодо оцінювання економічних результатів фінансового
стану підприємств в умовах кризи. Наведено принципи розвитку сучасного
стану підприємств електротехнічної галузі України. Подані техніко-
економічні показники діяльності та проведено аналіз фінансових
результатів та фінансового стану об’єкта дослідження. У роботі
проведений аналіз економічних результатів ТОВ «АВМ Ампер» та
запропонований вдосконалений метод оцінки економічних результатів в
умовах кризи фінансового стану.

Ключові слова: оцінка економічних результатів, криза, ступінь кризи,
банкрутство, діагностика банкрутства, електротехнічне виробництво, економічні 
результати.

 
   
      In the paper the theoretical aspects of assessing the economic performance
of the company, taking into account the degree of crisis, their financial
condition. The basic approaches to defining the essence of the crisis of the
financial condition of the industrial enterprise. Also highlighted scientific
approaches to evaluating economic results of the financial condition of
enterprises in a crisis. An principles of the current state of the electrical industry
enterprises of Ukraine. The submitted technical and economic performance and
analysis of financial results and financial position of the object of study. The
paper analyzed the economic results of «AVM Ampere» and proposed an
improved method for assessing the economic performance in the crisis financial
condition.

Keywords: assessment of economic performance, the crisis, the extent of
the crisis, bankruptcy, bankruptcy diagnostics, electrical production and
economic results.


