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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ, СТРАТЕГИЯ, АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ 

БАНКРОТСТВА, НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА, ОПТИМИЗАЦИЯ, МОМЕНТ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.  

 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность 

микроорганизации ООО «АВС» в Республике Беларусь.  

Предмет исследования – эффективное планирование развития общества с 

ограниченной ответственностью «АВС».  

Целью данной магистерской диссертации является разработка актуальной 

стратегии поведения в текущий момент времени для предприятия малого 

бизнеса на примере микроорганизации ООО «АВС» в Республике Беларусь. 

Ценность данной работы заключается, в первую очередь, в ее 

практическом аспекте. Составление стратегических планов развития и оценка 

прогнозов традиционно присущи крупным корпорациям, концернам и заводам. 

В малых же предприятиях, особенно в частном бизнесе, многие решения 

принимаются спонтанно, без должного предварительного анализа и оценки 

перспектив: на это, как правило, нет средств, нет квалифицированного 

сотрудника в штате, нет времени. Поэтому многие начинания, которые могли бы 

быть успешными, потерпели неудачу или развивались не в полную силу просто 

потому, что точка старта была выбрана неправильно, или ресурсы предприятия 

не были оценены всесторонне.  

В работе проведен глубокий анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «АВС» за 2015-2018 годы, рассчитана вероятность 

банкротства предприятия в ближайшие годы, произведена оценка внешней и 

внутренней среды, сформулированы идеи по оптимизации запасов и общей 

деятельности предприятия и внесены предложения по развитию бизнеса. 

Предмет исследования, его цель и задачи определили структуру 

магистерской диссертации, состоящей из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованной литературы из 31 наименований, одной публикации автора и 6 

приложений, содержит 8 рисунков и 24 таблицы. Объем диссертации составляет 

78 страниц компьютерного текста.  

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

СТРАТЭГІЧНЫ ПЛАН РАЗВІЦЦЯ, СТРАТЭГІЯ, АНАЛІЗ 

ФІНАНСОВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, АНАЛІЗ ВЕРАГОДНАСЦІ БАНКРОЦТВА, 

ПАДАТКОВАЯ НАГРУЗКА, АПТЫМІЗАЦЫЯ, МОМАНТ ПРЫНЯЦЦЯ 

РАШЭННЯ.  

 

Аб'ект даследавання - фінансава-гаспадарчая дзейнасць мікраарганізацыі 

ТАА "АВС" у Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання - эфектыўнае планаванне развіцця таварыства з 

абмежаванай адказнасцю "АВС". 

Мэтай дадзенай магістарскай дысертацыі з'яўляецца распрацоўка 

актуальнай стратэгіі паводзінаў у цякучы момант часу для прадпрыемства 

малога бізнесу на прыкладзе мікраарганізацыі ТАА "АВС" у Рэспубліцы 

Беларусь. 

Каштоўнасць дадзенай работы заключаецца, у першую чаргу, у яе 

практычным аспекце. Складанне стратэгічных планаў развіцця і ацэнка 

прагнозаў традыцыйна ўласцівыя буйным карпарацыям, канцэрнам і заводам. У 

малых жа прадпрыемствах, асабліва ў прыватным бізнэсе, многія рашэнні 

прымаюцца спантанна, без належнага папярэдняга аналізу і ацэнкі перспектыў: 

на гэта, як правіла, няма сродкаў, няма кваліфікаванага супрацоўніка ў штаце, 

няма часу. Таму шматлікія пачынанні, якія маглі б быць паспяховымі, пацярпелі 

няўдачу або развіваліся не ў поўную сілу проста таму, што кропка старту была 

абраная няправільна, або рэсурсы прадпрыемства не былі ацэненыя ўсебакова. 

У працы праведзены глыбокі аналіз фінансава-гаспадарчай дзейнасці ТАА 

"АВС" за 2015-2018 гады, разлічана верагоднасць банкруцтва прадпрыемства ў 

бліжэйшыя гады, праведзена ацэнка знешняй і ўнутранай асяроддзя, 

сфармуляваны ідэі па аптымізацыі запасаў і агульнай дзейнасці прадпрыемства і 

ўнесены прапановы па развіцці бізнесу. 

Прадмет даследавання, яго мэта і задачы вызначылі структуру 

магістарскай дысертацыі, якая складаецца з уводзін, 3 глаў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры з 31 найменняў, адной публікацыі аўтара і 6 дадаткаў, 

утрымлівае 8 малюнкаў і 24 табліцы. Аб'ём дысертацыі складае 78 старонак 

камп'ютэрнага тэксту.   



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN, STRATEGY, ANALYSIS OF 

FINANCIAL ACTIVITY, ANALYSIS OF THE PROBABILITY OF 

BANKRUPTCY, TAX LOAD, OPTIMIZATION, MOMENT OF DECISION 

MAKING. 

 

The object of the research is the financial and economic activity of the 

microorganization LLC "АВС" in the Republic of Belarus. 

The subject of the research is the effective development planning of the ABC 

limited liability company. 

The purpose of this master's thesis is to develop an actual strategy of behavior at 

the current time for a small business based on the example of the microorganization 

LLC ABC in the Republic of Belarus. 

The value of this work lies, first of all, in its practical aspect. The development 

of strategic development plans and the assessment of forecasts are traditionally 

inherent in large corporations, concerns and factories. In small enterprises, especially 

in private business, many decisions are made spontaneously, without proper prior 

analysis and assessment of prospects: there is usually no money for this, no qualified 

staff member, no time. Therefore, many initiatives that could be successful, failed or 

did not develop to their full potential simply because the starting point was chosen 

incorrectly, or the resources of the enterprise were not fully evaluated. 

In this paper, an in-depth analysis of the financial and economic activities of 

ABC LLC for 2015–2018 was carried out, the probability of bankruptcy of the 

enterprise in the coming years was calculated, the external and internal environment 

was assessed, ideas for optimizing reserves and the general activity of the enterprise 

were formulated, and business development proposals were made. 

The subject of the study, its purpose and objectives determined the structure of 

the master's thesis, consisting of introduction, 3 chapters, conclusion, list of references 

from 31 titles, one publication of the author and 6 applications, contains 8 figures and 

24 tables. The volume of the thesis is 78 pages of computer text. 

 

 

 


