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"Складові антикризового управління підприємством"
У статті антикризове управління розглядається як визначальний
фактор економічного розвитку не лише окремого підприємства, а й регіону, країни в цілому. Розглянуті автором проблеми щодо визначення
поняття "антикризове управління підприємством" є дуже своєчасними та
актуальними. Це зумовлено необхідністю підвищення результатів фінансово-господарської діяльності підприємств України.
Антикризове управління як система значного впливу на ефективність діяльності суб’єктів господарювання стає невід’ємним фактором
попередження виникнення кризового стану, підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його перспективного розвитку,
тому потребує посиленої уваги й залишається актуальним для всіх господарських утворень. Цей вид управління створює необхідні умови для
стабілізації, подальшого розвитку та активізації діяльності підприємства
не лише на вітчизняному ринку, але й при виході на зарубіжні ринки.
З цією метою автором проаналізовано роботи багатьох вчених, присвячені цій темі, та запропоновано власний підхід до визначення поняття
"система антикризового управління" та елементів, що її формують.
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