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РЕФЕРАТ

В тексті: сторінок 92, рисунків 41, формул 6, таблиць 22; використано
літературних джерел 40.

В роботі розглянуті теоретичні аспекти управління фінансовою
рівновагою підприємств, досліджена економічна сутність фінансової рівноваги,
її місце в сучасній системі економічних відносин, розглянуті теоретичні та
практичні аспекти формування механізму управління фінансовою рівновагою
підприємства; проведено аналіз економічних передумов забезпечення 
фінансової рівноваги підприємства машинобудівної галузі, проведено 
діагностику рівня його фінансової рівноваги та запропоновано сучасний
інструментарій управління фінансовою рівновагою на основі використання
засобів превентивної діагностики. 

Ключові слова: фінансова рівновага, управління фінансовою рівновагою
підприємства.

The paper considers the theoretical aspects of managing the financial
equilibrium of enterprises, examines the economic essence of financial equilibrium,
its place in the modern system of economic relations, considers theoretical and
practical aspects of the formation of a mechanism for managing the financial
equilibrium of an enterprise; The analysis of the economic prerequisites for ensuring
the financial equilibrium of an enterprise in the engineering industry is carried out,
the level of its financial equilibrium is diagnosed, and modern tools for managing
financial equilibrium based on the use of preventive diagnostics are proposed.
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