
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Факультет економіки та управління 
Кафедра економіки

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до дипломної роботи

  магістра з менеджменту 
(управління інноваційною діяльністю)

на тему: 

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виконав:   студент 6 курсу
групи ІД-18-1зм 

    спеціальності 073– менеджмент 
  (освітньо-професійна програма 

«Управління інноваційною діяльністю») 

                       Страшко А.Є.

Керівник   Скрипнюк К.О.
   Рецензент  Буряк Є.В.

   
                  

                            

 
Кременчук – 2019 року   



               
      ЗМІСТ 

  ВСТУП ...................................................................................................................... ...7

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА........................................................12

1.1 Сутність управління платоспроможністю як необхідної умови

ефективного функціонування підприємства..............................................................12

 1.2 Функції та принципи управління платоспроможністю підприємств

як необхідної умови ефективного функціонування підприємства.............................25

 1.3 Напрями розвитку політики управління

платоспроможністю підприємства.................................................................................37

 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ

ПАТ «НВП» СМІЛЯНСЬКОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ»................59

2.1 Техніко-економічні показники діяльності підприємства....................................59

 2.2 Аналіз результатів фінансової діяльності

ПАТ ««НВП» СЕМЗ».....................................................................................................83

 2.3 Аналіз платоспроможності ПАТ ««НВП» СЕМЗ»...............................................91

 РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПАТ ««НВП» СЕМЗ»...................................................101

 3.1 Моделювання оцінки та прогнозування

впливу дебіторської та кредиторської заборгованості на

платоспроможність підприємства................................................................................101

3.2 Розробка моделі оцінки та прогнозування динамічного індексу 

платоспроможності ПАТ ««НВП» СЕМЗ» з метою забезпечення сталого

розвитку........................................................................................................................106

3.3 Удосконалення механізму управління платоспроможністю на ПАТ

««НВП» СЕМЗ» за рахунок оптимізації кредиторської заборгованості..................118

3.4 Удосконалення системи показників управління політикою

платоспроможності підприємства...........................................................................125

 ВИСНОВКИ ...............................................................................................................143

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................................149



РЕФЕРАТ

      В дипломній роботі, що присвячена актуальній науково-практичній

проблемі управління платоспроможністю підприємства, окреслені теоретичні

аспекти механізму управління платоспроможністю підприємства, проведений

аналіз ефективності механізму управління платоспроможністю промислового 

підприємства та в изначені напрями розвиток механізму управління 

платоспроможністю підприємства.

Ключові слова :     платоспроможність, управління платоспроможністю,

політика управління платоспроможністю підприємства, оцінка та

прогнозування платоспроможності підприємства, дебіторська та кредиторська

заборгованості, динамічний індекс платоспроможності, сталий розвиток.

     In the diploma work, devoted to the actual scientific and practical problem of

managing the solvency of the enterprise, outlined the theoretical aspects of the

solvency management mechanism of the enterprise, conducted an analysis of the

efficiency of the solvency management mechanism of an industrial enterprise and3

identified the directions of the development of the solvency management mechanism

of the enterprise.

Keywords: solvency, solvency management, enterprise solvency management

policy, estimation and forecasting of solvency of an enterprise, accounts receivable

and payable, dynamic solvency index, sustainable development.


