
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет економіки та управління

Кафедра економіки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної роботи
бакалавра з економіки підприємства

на тему:

ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ

Виконав: студент 4 курсу 
групи ЕП-14-1з
напряму 6.030504 – 
«Економіка підприємства»
Боярко Д.Н.
Керівник Бала В.В
Рецензент Коноваленко О.Д.

Кременчук – 2018 року



РЕФЕРАТ

Об’єктом роботи є теоретичні особливості фінансування підприємств

в системі антикризового управління.

Суб’єктом:  є  процес  впровадження  системи  фінансування  при

антикризовому управлінні.
У  випускній  роботі  проаналізовані  основи  антикризового  фінансового

управління підприємством;  розглянуті  показники  оцінки  ефективності

фінансування промислових підприємств в системі  антикризового управління;

розглянутий  сучасний  стан  машинобудівельної  галузі  України.  Проведений

детальний аналіз  техніко-економічних показників  діяльності  підприємства  та

оцінка фінансового стану.  Проведена оцінка сучасної  системи антикризового

управління  на  підприємстві,   та  запропоновані  заходи  щодо  удосконалення

фінансування ПрАТ «АвтоКрАЗ» в системі антикризового управління.
Ключові слова: аналіз, метод, система, антикризовий, санація,

банкрутство, фінансування, прогноз, оцінка.

In  the  final  work  the  basics  of  the  crisis  financial  management  of

theenterprise  are  analyzed;  the  indicators  of  evaluation  of  the  efficiency  of

financing  of  industrial  enterprises  in  the  system  of  crisis  management  are

considered;  the modern state of  the  machine-building industry of  Ukraine is

considered. A detailed analysis of the technical and economic indicators of the

company's activity and an assessment of the financial state is carried out. An

assessment of  the current system of crisis management at  the enterprise was

carried  out,  and measures  were  proposed to  improve  the  financing  of  PJSC

AvtoKrAZ in the system of crisis management. 
Keywords: analysis,  method,  system,  crisis,  sanation,  bankruptcy,

financing, forecast, estimation.
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