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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТАНДАРТЫ, УПРАВЛЕНИЕ, 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

Объект исследования — финансово-хозяйственная система ООО 
«Вилиянт», включающая теоретические, методологические и организационно-
практические формы отчетности.  

Предмет исследования — эффективное планирование развития, процессы 
создания, освоения и применения методов и процедур, необходимых для оценки 
эффективности службы финансового анализа и отчетности ООО «Вилиянт». 

Целью финансового анализа является экспертная оценка соблюдения 
экономической и учетной политики ООО «Вилиянт», оценка функционирования 
системы отчетности, осуществляемого всеми структурными подразделениями. 

Значимость финансового анализа обосновывается тем, что акционеры и 
руководители хотят быть осведомленными о состоянии дел в организации. С 
этой целью на предприятиях формируются специализированные отделы, 
сотрудники которых занимаются анализом всех звеньев управления, участков 
производства, каждого производственного цикла. Проводится анализ на 
рациональность функционирования предприятия, выявляются слабые места в 
работе предприятия и даются рекомендации по устранению имеющихся 
недостатков. С помощью службы финансового анализа производится контроль 
не только в сфере финансов, но и в сфере производства, маркетинга, реализации, 
закупок логистики, управления персоналом, на основании чего конечные 
пользователи отчетности принимают соответствующие решения, влияющие на 
деятельность организации.  

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
результаты исследования направлены на совершенствование системы 
финансового анализа и могут быть использованы на практике и внедрены не 
только предприятием ООО «Вилиянт». 

Проведен глубокий финансовый анализ деятельности организации. 
Вынесены предложения по внесению изменений и дополнений в работу 
финансовой службы ООО «Вилиянт» с целью дальнейшего ее развития и по 
повышению эффективности работы, оценке альтернатив и способов повышения 
финансовых результатов. Также проведен ряд мероприятий по 
автоматизированному выявлению недостатков и путей их устранения. 

Магистерская диссертация содержит 80 страниц текстового материала, 5 
таблиц, 8 иллюстраций, 11 приложений, библиография составляет 53 источника. 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

FINANCIAL ANALYSIS, ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY, 
EFFICIENCY, STANDARDS, MANAGEMENT, ANALYSIS OF FINANCIAL 
RESULTS, FACTOR ANALYSIS 
 The object of study is the financial and economic system of LLC Viliyant, 
including theoretical, methodological, organizational and practical forms of reporting. 
 The subject of the research is effective development planning, the processes of 
creating, mastering and applying the methods and procedures necessary to assess the 
effectiveness of the financial analysis and reporting service of Viliyant LLC. 
 The purpose of the financial analysis is an expert assessment of compliance with 
the economic and accounting policies of Viliyant LLC, an assessment of the 
functioning of the reporting system carried out by all structural divisions. 
 The importance of financial analysis is justified by the fact that shareholders and 
managers want to be aware of the state of affairs in the organization. To this end, 
enterprises form specialized departments, whose employees are engaged in the analysis 
of all levels of management, production sites, each production cycle. The analysis on 
the rationality of the enterprise, identifies weaknesses in the work of the enterprise and 
provides recommendations to address the existing shortcomings. With the help of the 
financial analysis service, control is carried out not only in finance, but also in 
production, marketing, sales, procurement, logistics, personnel management, on the 
basis of which end-users reporting take appropriate decisions affecting the 
organization’s activities. 
 The practical significance of the work lies in the fact that the results of the 
research are aimed at improving the financial analysis system and can be used in 
practice and implemented not only by the enterprise Vililyant LLC. 
 Conducted a deep financial analysis of the organization. Proposals were made to 
make changes and additions to the work of the financial service of Viliyant LLC in 
order to further develop it and to improve the efficiency of work, to evaluate 
alternatives and ways to improve financial results. Also, a number of activities were 
carried out on the automated identification of deficiencies and ways to eliminate them. 
 The master thesis contains 80 pages of textual material, 5 tables, 8 illustrations, 
11 annexes, the bibliography is 53 sources. 
 
 
 
 
 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

ФІНАНСАВЫ АНАЛІЗ, АНАЛІЗ ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, СТАНДАРТЫ, КІРАВАННЕ, АНАЛІЗ ФІНАНСАВЫХ 
ВЫНІКАЎ, ФАКТАРНЫ АНАЛІЗ 

Аб'ект даследавання - фінансава-гаспадарчая сістэма ТАА «Вiлiянт», якая 
ўключае тэарэтычныя, метадалагічныя і арганізацыйна-практычныя формы 
справаздачнасці.  

Прадмет даследавання - эфектыўнае планаванне развіцця, працэсы 
стварэння, асваення і прымянення метадаў і працэдур, неабходных для ацэнкі 
эфектыўнасці службы фінансавага аналізу і справаздачнасці ТАА «Вiлiянт».  

Мэтай фінансавага аналізу з'яўляецца экспертная ацэнка выканання 
эканамічнай і ўліковай палітыкі ТАА «Вiлiянт», ацэнка функцыянавання сістэмы 
справаздачнасці, якое ажыццяўляецца усімі структурнымі падраздзяленнямі. 

Значнасць фінансавага аналізу абгрунтоўваецца тым, што акцыянеры і 
кіраўнікі хочуць быць дасведчанымі аб стане спраў у арганізацыі. З гэтай мэтай 
на прадпрыемствах фармуюцца спецыялізаваныя аддзелы, супрацоўнікі якіх 
займаюцца аналізам ўсіх звёнаў кіравання, участкаў вытворчасці, кожнага 
вытворчага цыклу. Праводзіцца аналіз на рацыянальнасць функцыянавання 
прадпрыемства, выяўляюцца слабыя месцы ў працы прадпрыемства і даюцца 
рэкамендацыі па ліквідацыі наяўных недахопаў. З дапамогай службы 
фінансавага аналізу вырабляецца кантроль не толькі ў сферы фінансаў, але і ў 
сферы вытворчасці, маркетынгу, рэалізацыі, закупак лагістыкі, кіравання 
персаналам, на падставе чаго канчатковыя карыстальнікі справаздачнасці 
прымаюць адпаведныя рашэнні, якія ўплываюць на дзейнасць арганізацыі.  

Практычная значнасць работы заключаецца ў тым, што атрыманыя вынікі 
даследаванні накіраваны на ўдасканаленне сістэмы фінансавага аналізу і могуць 
быць выкарыстаны на практыцы і уведзеныя не толькі прадпрыемствам ТАА 
«Вiлiянт».  

Праведзены глыбокі фінансавы аналіз дзейнасці арганізацыі. Вынесеныя 
прапановы па ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у працу фінансавай службы 
ТАА «Вилиянт» з мэтай далейшага яе развіцця і па павышэнню эфектыўнасці 
работы, ацэнцы альтэрнатыў і спосабаў павышэння фінансавых вынікаў. Таксама 
праведзены шэраг мерапрыемстваў па аўтаматызаваным выяўленню недахопаў і 
шляхоў іх ліквідацыі.  

Магістарская дысертацыя змяшчае 80 старонак тэкставага матэрыялу, 5 
табліц, 8 ілюстрацый, 11 прыкладанняў, бібліяграфія складае 53 крыніцы. 
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