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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 76 с., 2 рис., 14 табл., 51 источник, 2 приложения. 

 

Ключевые слова: ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ФИНАНСОВАЯ 

ОЦЕНКА, КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объект исследования – СП «Белита». 

Предмет исследования – краткосрочные активы СП «Белита». 

Цель исследования – анализ краткосрочных активов СП «Белита». 

Методы исследования: общенаучные методы системного анализа и 

синтеза, так и методы ситуационного, экономико-математического, 

статистического и социологического анализа.  

Полученные результаты и их новизна: результаты, рекомендации и 

положения могут быть использованы при анализе краткосрочных активов 

предприятий Республики Беларусь как составляющей части эффективного 

финансового развития организации. 

Область возможного практического применения: результаты и выводы 

данной дипломной работы можно применять на учебных занятиях, семинарах, 

докладах о вариантах анализа краткосрочных активов. Результаты 

исследования могут также иметь важное практическое и теоретическое 

значение для органов управления, учреждений и организаций, которые имеют 

отношение к исследуемой проблематике 

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. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 76 с., 2 мал., 14 табл., 51 крыніца, 2 прыкладання. 

 

Ключавыя словы: ФІНАНСАВЫ СТАН, ФІНАНСАВАЯ АЦЭНКА, 

КАРОТКАТЭРМІНОВЫЯ АКТЫВЫ, АБАРОТНЫЯ СРОДКІ, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 

 

Аб'ект даследавання – СП «Беліта». 

Прадмет даследавання – кароткатэрміновыя актывы СП «Беліта». 

Мэта даследавання – аналіз кароткатэрміновых актываў СП «Беліта». 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады сістэмнага аналізу і 

сінтэзу, так і метады сітуацыйнага, эканоміка-матэматычнага, статыстычнага і 

сацыялагічнага аналізу.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вынікі, рэкамендацыі і палажэнні могуць 

быць выкарыстаны пры аналізе кароткатэрміновых актываў прадпрыемстваў 

Рэспублікі Беларусь як часткі эфектыўнага фінансавага развіцця арганізацыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі і высновы 

дадзенай дыпломнай працы можна ўжываць на вучэбных занятках, семінарах, 

дакладах аб варыянтах аналізу краткросрочных актываў. Вынікі даследавання 

могуць таксама мець важнае практычнае і тэарэтычнае значэнне для органаў 

кіравання, устаноў і арганізацый, якія маюць дачыненне да доследнай 

праблематыцы 

Аўтар працы пацвярджае , што прыведзены ў ѐй разлікова - аналітычны 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

 

Thesis:  76 p., 2 pic., 14 tables, 51 sources, 2 appendices. 

 

Key words: FINANCIAL CONDITION, FINANCIAL ASSESSMENT, 

CURRENT ASSETS, WORKING CAPITAL, EFFICIENCY 

 

Object of research is the joint venture JV "Belita". 

The subject of the study is the current assets of JV "Belita". 

The purpose of the study is the analysis of current assets of JV "Belita". 

Research methods: General scientific methods of system analysis and 

synthesis, and methods of situational, economic and mathematical, statistical and 

sociological analysis.  

The results obtained and their novelty: the results, recommendations and 

regulations can be used in the analysis of short-term assets of enterprises of the 

Republic of Belarus as an integral part of effective financial development of the 

organization. 

The scope of possible practical application: the results and conclusions of this 

thesis can be applied in training sessions, seminars, reports, options analysis current 

assets. The results of the study may also have important practical and theoretical 

significance for governments, institutions and organizations that are relevant to the 

investigated issues. 

The author of the work confirms that computational and analytical material 

presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 

process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 

concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 

authors. 

 

 

 

 

 


