
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Забезпечення 

фінансової стійкості підприємства» (на прикладі ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт») містить 92 сторінки, 33 таблиці, 28 рисунків, 17 формул, 3 додатка. 

Перелік посилань нараховує 45 найменувань. 

Актуальність теми дослідження обумовлено необхідністю пошуку нових 

управлінських механізмів забезпечення фінансової стійкості підприємства, що 

дозволить зберігати лідерські позиції на ринку, довгострокову прибутковість в 

умовах негативного впливу факторів зовнішнього середовища та ризиків, що 

притаманні ринковій економіці. 

Метою роботи є обґрунтування напрямів удосконалення забезпечення 

фінансової стійкості підприємства. 

Об’єктом дослідження є механізм забезпечення фінансової стійкості 

підприємства ПАТ «МХП». 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних положень та практичних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості фінансової 

стійкості підприємства. 

Методи дослідження. Застосовано сукупність загальних та специфічних 

наукових методів. Для обгрунтування напрямів вдосконалення забезпечення 

фінансової стійкості підприємства використовувалися: метод синтезу, методи 

економічного аналізу, статистичний аналіз показників діяльності підприємства. 

Практична значущість для підприємства полягає у можливості застосування 

розроблених пропозицій і рекомендацій на підприємствах з метою вдосконалення 

механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства. Результати 

проведеного дослідження дозволять підприємствам аграрного сектору підвищити 

ефективність прийняття управлінських рішень, що позитивно впливатиме на рівень 

забезпечення фінансової стійкості. 

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, фінансово-господарська 

діяльність підприємства, заходи забезпечення фінансової стійкості підприємства. 



ABSTRACT 

Bachelor's thesis includes 92 pages, 33 tables, 28 drawings, 17 formulas, 

3 attachments. The bibliography list consists of 45 items. 

The urgency of the research topic is due to the need to find new management 

mechanisms to ensure financial stability of the enterprise, which will keep the leadership 

positions in the market, long-term profitability in the conditions of negative influence of 

factors of the environment, risks inherent in a market economy and intensification of 

competition. 

The purpose of the work is to justify the directions of improving the financial 

sustainability of the enterprise. 

The object of the research is the mechanism of ensuring financial sustainability of 

PJSC "MHP". 

The subject of the study is a set of theoretical provisions and practical 

recommendations aimed at increasing the level of financial sustainability of the 

enterprise. 

Research methods. During the implementation of the thesis for the bachelor's degree, 

a set of general and specific scientific methods was used. To justify the directions of 

improving the financial sustainability of the enterprise used: the method of synthesis, 

methods of economic analysis, statistical analysis of the indicators of the enterprise. 

The practical significance for an enterprise is the possibility of applying developed 

proposals and recommendations at enterprises in order to improve the mechanism of 

ensuring financial stability of the enterprise. The results of the study will enable 

enterprises in the agrarian sector to increase the efficiency of making managerial 

decisions, which will positively affect the level of financial sustainability. 

Keywords: financial stability of the enterprise, financial and economic activity of 

the enterprise, measures to ensure financial stability of the enterprise. 


