
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет економіки і управління

Кафедра економіки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи
магістра з економіки

на тему:

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ 
ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КСЗ»)

Виконав : студент 6 курсу 
групи ЕК-16-1м
спеціальності 051– економіка
(освітньо-професійна програма «Економіка»)
Зайцев С.С.
Керівник Гришко Н.Є.
Рецензент Карлик Ю.Ю.

Кременчук – 2018 року



ЗМІСТ

Вступ 6
Розділ 1 Теоретичні основи діагностики кризового 
стану промислового підприємства 9

1.1. Сутнісна характеристика загроз діяльності 
підприємства, їх класифікація 9
1.2. Оцінювання появи кризового стану та 
загрози банкрутства підприємства 27

Розділ 2 Аналіз діагностики кризового стану та 
ймовірності настання банкрутства підприємства 
ПАТ «Кременчуцький сталеливарий завод» 42

2.1. Техніко-економічні показники діяльності 
підприємства 42
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 66
2.3. Оцінка механізму діагностування кризового 
стану та загрози банкрутства ПАТ «КСЗ»             93
2.4. Організації охорони праці на підприємстві 100

Розділ 3 Системна комплексна діагностика кризового 
стану та загрози банкрутства ПАТ «КСЗ» в умовах 
мінливого зовнішнього середовища 118
Висновки 138
Список використаних джерел            143



В дослідженні розглянуто теоретичні аспекти категорії кризових явищ та 
загроз діяльності підприємства, визначено основні ознаки і систематизовано 
критерії їх діагностики. Комплексно угруповано систему оціночних показників-
індикаторів діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. 
В дипломній роботі проведено оцінку механізму діагностування кризового 
стану та загроз банкрутства підприємства ПАТ «КСЗ» на основі техніко-
економічних показників та показників фінансового стану підприємства та 
визначено напрями його удосконалення.

Ключові слова : криза, банкрутство, діагностика кризового стану, загроза 
банкрутства, комплексна діагностика кризового стану.

The research considers the theoretical aspects of the category of crisis 
phenomena and threats of the enterprise activity, identifies the main features and 
systematizes the criteria for their diagnosis. The system of evaluative indicator 
indicators for diagnosing the crisis situation and the threat of bankruptcy of the 
enterprise are integrated. In the thesis the estimation of the mechanism of diagnosing 
the crisis situation and threats of bankruptcy of the enterprise of PJSC "KSZ" was 
conducted on the basis of technical and economic indicators and indicators of the 
financial condition of the enterprise and directions of its improvement were 
determined.

Key words: crisis, bankruptcy, diagnostics of a crisis state, a threat of 
bankruptcy, complex diagnostics of a crisis state.
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