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РЕФЕРАТ

    У дипломній роботі визначено поняття механізму управління
кризовими явищами та його функції; досліджено сутність механізму
управління кризовими ситуаціями та розглянуто аналітичний інструментарій
його оцінкиґ; представлено загальні принципи методологічних підходів у
виборі інструментів управління кризовими ситуаціями на підприємстві;
проведено оцінку ступеня тяжкості кризової ситуації у фінансово-
господарській діяльності промислового підприємства; здійснено вибір
показників і методики оцінки ризику банкрутства на підприємстві, а також
оцінка ризику загострення кризової ситуації на машинобудівному
підприємстві; розроблено методичні підходи щодо послаблення проявів
кризи на підприємстві.

Ключові слова:  криза, управління кризою, інструменти управління
кризою, машинобудування, ризик банкрутства.
 

      The thesis defines the concept of crisis management mechanism and its
function; the essence of the mechanism of crisis management is investigated and
analytical tools of its evaluation are consideredґ; general principles of
methodological approaches in the choice of crisis management tools at the
enterprise are presented; assessment of the severity of the crisis situation in the
financial and economic activity of the industrial enterprise; the choice of indicators
and methods of bankruptcy risk assessment at the enterprise, as well as the
assessment of the risk of exacerbation of the crisis situation in the machine-
building enterprise; methodological approaches have been developed to mitigate
the crisis in the enterprise.

    Keywords:    crisis, crisis management, crisis management tools, mechanical
engineering, bankruptcy risk.


