
Форма № Н-9.02у

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Пояснювальна записка

до випускної роботи бакалавра 

на тему Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його

стабілізації (на прикладі ПАТ «Кременчуцький колісний завод»)

Виконав: студент 4 курсу, 
групи ФК-14-1 
напряму підготовки           
6.030508 «Фінанси і кредит»
Д’яченко А.Е.
 (прізвище та ініціали)

Керівник  Ховрак І.В.
                                (прізвище та ініціали)

Рецензент________________
                                          (прізвище та ініціали)

КРЕМЕНЧУК 2018 



ЗМІСТ

ВСТУП ……………………................................................................
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ……………
1.1 Сутність та вплив фінансового стану на розвиток підприємства …
1.2 Характеристика показників оцінки фінансового стану      

підприємства ………………………………………………………
1.3 Методичний підхід до проведення комплексної оцінки 

фінансового стану підприємства ………………………………………
РОЗДІЛ 2 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» …….…..............................
2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності ПАТ 

«Кременчуцький колісний завод» ………………………………………
2.2 Аналіз показників прибутковості підприємства …………………
2.3 Оцінка фінансового стану ПАТ «Кременчуцький колісний завод» 

…................................................................................................................
2.4 Аналіз впливу основних видів ризику на діяльність підприємства 

…................................................................................................................
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» ...………….......................
3.1 Обґрунтування напрямів стабілізації фінансового стану 

підприємства …………………………………………………………
3.2 Розробка організаційно-економічного механізму забезпечення 

прибутковості ПАТ «Кременчуцький колісний завод» ……………
3.3 Формування системи ризик-менеджменту як інструменту 

управління фінансовим станом підприємства ………………………
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 

КОЛІСНИЙ ЗАВОД» …………………………………………………
4.1 Державне управління охороною праці …………………………
4.2 Фінансування заходів з охорони праці на ПАТ «Кременчуцький 

колісний завод» …………………………………….………..............

4.3 Навчання з питань охорони праці ………………………………
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ …………………...……….................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ..................
ДОДАТКИ ………………………………………………………………...



РЕФЕРАТ

Об’єктом  дослідження  виступає  публічне  акціонерне  товариство

«Кременчуцький колісний завод».

Мета  роботи  –  систематизація  теоретичних  та  методичних  підходів

проведення  комплексної  оцінки  фінансового  стану  підприємства,  а  також

розробка шляхів його стабілізації.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  оцінці  фінансового

стану підприємств. 
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