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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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Основной целью магистерской диссертации является разработка 

направлений улучшения эффективности деятельности предприятия. 

В качестве объекта исследования в магистерской диссертации 

выступила финансово-экономическая деятельность ИООО «ПЕРИ-опалубка и 

строительные леса». Предметом исследования является эффективность 

деятельности и финансовое состояние предприятия. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы магистерской 

диссертации, степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, 

методы исследования, его практическая значимость. 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам оценки эффективности 

деятельности организации. 

Во второй главе дается организационно-техническая и экономическая 

характеристика ИООО «ПЕРИ – опалубка и строительные леса», 

анализируется состав, структура, динамика прибыли рентабельности, 

платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой 

активности организации. 

Третья глава посвящена разработке направлений по улучшению 

финансовых результатов деятельности организации. 

В заключении работы сформулированы основные теоретические и 

аналитические выводы. 

Элементами научной новизны полученных результатов являются 

направления по улучшению финансовых результатов деятельности ИООО 

«ПЕРИ – опалубка и строительные леса» за счет возврата дебиторской 

задолженности различными способами, повышению прибыли и снижению 

издержек. 

Работа имеет практическое значение. Предлагаемые мероприятия 

позволят улучшить финансовые результаты деятельности организации. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Объем работы составляет 83 страницы. В исследовании используются 

17 таблиц, 6 рисунков, 40 использованных источников, 5  приложений. 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Keywords: COMPANY, EFFICIENCY, PROFIT, PROFITABILITY, 

FINANCIAL CONDITION, FINANCIAL RESULTS, INCOME, EXPENSES. 

The main purpose of the master's thesis is to develop ways to improve the 

efficiency of the enterprise. 

As the object of research in the master's thesis was financial and economic 

activities of PERI GmbH. The subject of the study is the efficiency and financial 

condition of the enterprise. 

Master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of 

references and applications. 

In the introduction relevance of the topic of the master's thesis, the degree of 

readiness, goals and objectives are formulated, methods of research, its practical 

significance. 

The first Chapter is devoted to the theoretical aspects of the analysis of the 

financial performance of the organization. 

The second Chapter provides organizational and economic characteristics of 

PERI GmbH, examines the composition, structure, dynamics of income and 

expenses, solvency, liquidity, financial stability and business activity of the 

organization. 

The third Chapter is devoted to the development of the directions for 

improving the financial performance of the organization. 

In conclusion, the work formulates the basic theoretical and analytical 

findings. 

Elements of scientific novelty of the obtained results are the directions for the 

improvement of financial results of activity of PERI GmbH through the return of 

receivables in a variety of ways, increase profits and reduce costs.. 

The work has practical value. The proposed activities will improve the 

financial performance of the organization. 

The author confirms that you are calculating and analytical material correctly 

and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from literary and 

other sources of theoretical, methodological and methodical principles and concepts 

accompanied by links to their authors.  

The master's thesis consists of 83 pages. The study used 17 tables, 6 figures, 

40 of references, 5 appendices. 

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Ключавыя словы: АРГАНІЗАЦЫЯ, ФІНАНСАВЫЯ ВЫНІКІ, 

ПРЫБЫТАК, РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ДЗЕЙНАСЦІ, 

ДАХОДЫ, ВЫДАТКІ. 

Асноўнай мэтай магістарскай дысертацыі з'яўляецца распрацоўка 

напрамкаў паляпшэння эфектыўнасці дзейнасці прадпрыемства. 

У якасці аб'екта даследаванні ў магістарскай дысертацыі выступіла 

фінансава-эканамічная дзейнасць ЗТАА «ПЕРЫ-апалубка і будаўнічыя лясы". 

Прадметам даследавання з'яўляецца эфектыўнасць дзейнасці і фінансавы стан 

прадпрыемства. 

Магістарская дысертацыя складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, 

заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і прыкладанняў.  

Магістарская дысертацыя складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, 

заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і прыкладанняў. 

Ва ўводзінах абгрунтоўваецца актуальнасць тэмы магістарскай 

дысертацыі, ступень яе распрацаванасць, фармулююцца мэты і задачы, метады 

даследавання, яго практычная значнасць. 

Першая частка прысвечана тэарэтычным аспектам ацэнкі фінансавых 

вынікаў дзейнасці арганізацыі. 

Ва другой чале даецца арганізацыйна-тэхнічная і эканамічная 

характарыстыка ЗТАА «ПЕРЫ-апалубка і будаўнічыя лесу», аналізуецца 

склад, структура, дынаміка прыбытку, рэнтабельнасці, плацежаздольнасці, 

ліквіднасці, фінансавай устойлівасці і дзелавой актыўнасці арганізацыі. 

Трэцяя глава прысвечана распрацоўцы напрамкаў па паляпшэнню 

фінансавых вынікаў дзейнасці арганізацыі. 

У зняволенні працы сфармуляваны асноўныя тэарэтычныя і 

аналітычныя высновы. 

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляюцца напрамкі 

па паляпшэнню фінансавых вынікаў дзейнасці ЗТАА «ПЕРЫ-апалубка і 

будаўнічыя лясы» за кошт вяртання дэбіторскай запазычанасці рознымі 

спосабамі, павышэнню прыбытку і зніжэння выдаткаў. 

Праца мае практычнае значэнне. Прапанаваныя мерапрыемствы 

дазволяць палепшыць фінансавыя вынікі дзейнасці арганізацыі. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў.  

Аб'ём працы складае 83  старонкі. У даследаванні выкарыстоўваюцца 17 

табліц, 6 малюнкаў, 40 выкарыстаных крыніц, 5 прыкладанняў. 


