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РЕФЕРАТ

    Дипломна робота присвячена актуальній науково-практичній проблемі
управління санаційною спроможністю підприємства. В дослідженні
охарактеризовані теоретико – методичні основи санаційної спроможності
підприємства; зроблена оцінка системи управління санаційною
спроможністю ПАТ «АвтоКрАЗ»; обґрунтовані напрями удосконалення
механізму управління санаційною спроможністю промислового
підприємства.
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санаційною спроможністю, санаційний потенціал, оцінка санаційної
спроможності підприємства, концептуальна модель управління санаційною
спроможністю підприємства, реструктуризація.
 

     The diploma thesis is devoted to the actual scientific and practical problem
of managing the rehabilitation capacity of the enterprise. The research describes
the theoretical and methodological foundations of the enterprise 's remedial
capacity; assessment of the system of management of the rehabilitation capacity of
 PJSC “AvtoKrAZ”; directions of improvement of the mechanism of management
of remedial capacity of industrial enterprise are substantiated.

Keywords:     reorganization, rehabilitation capacity, management of
rehabilitation capacity, rehabilitation potential, assessment of the rehabilitation
capacity of the enterprise, conceptual model of management of the rehabilitation
capacity of the enterprise, restructuring.


