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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Финансовая устойчивость и вероятность банкротства 

организации (на примере ЧТУП «Кинг Ам»)» 

 

Дипломная работа посвящена вопросам финансовой устойчивости и 

банкротства организации.  

В качестве объекта исследования в дипломной работе выступает финан-

сово-хозяйственная деятельность ЧТУП «Кинг Ам».  

Предметом исследования являются теоретические и методические вопро-

сы оценки финансовой устойчивости предприятия, а также вопросы раннего 

предупреждения банкротства предприятия. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по оптими-

зации финансового состояния и предупреждению финансового кризиса на 

предприятии.  

Во введении дипломной работы отражены актуальность, цель и задачи 

исследования, определены объект, предмет и  методы исследования. 

В дипломной работе рассматриваются основные понятия, типы и методи-

ка анализа финансового состояния предприятия, определены критерии раннего 

предупреждения кризисного финансового состояния предприятия. На основа-

нии фактических данных ЧТУП «Кинг Ам» проводится оценка финансового 

состояния и вероятности банкротства предприятия. В работе определены про-

блемы в финансовом состоянии организации и пути повышения финансовой 

устойчивости  предприятия. В заключение дипломной работы были сделаны 

соответствующие выводы и проведена общая экономическая оценка эффектив-

ности предложенных мероприятий по финансовой стабилизации организации. 

Для решения поставленных задач в качестве инструментария применя-

лись системный подход, анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы, 

методы сравнительного анализа, вертикального, горизонтального, коэффици-

ентного анализа, группировки данных, балансовый метод, позволяющие наибо-

лее полно изучить исследуемые проблемы. В качестве методов, конкретизиру-

ющих информацию, применялись методы сравнения, обобщения и сопоставле-

ния.  В процессе работы над дипломной работой применялись также современ-

ные методы научных исследований, в том числе финансовый анализ, экономи-

ко-статистические методы, метод статистических группировок и др. 

Основные итоги и положения в отношении изученного теоретического 

материала, проведенного анализа, а также разработанные рекомендации объ-

единены в заключении дипломной работы. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней аналити-

ческий и расчетный материал правильно и объективно отражает состояние ис-

следуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источни-

ков, теоретические и методологические положения и концепции сопровожда-

ются ссылками на их авторов. 

 

 



ABSTRACT 

thesis « Financial stability and the probability of bankruptcy of the organization (on 

the example of PTUE «King Am»)» 

 

 

The thesis is devoted to the issues of financial sustainability and bankruptcy of 

the organization. 

The object of research in the thesis work financial and economic activities of 

PTUE «King Am». 

The subject of the study are theoretical and methodological issues of assessing 

the financial stability of the enterprise, as well as issues of early warning of bankrupt-

cy of the enterprise. 

The purpose of the thesis is to develop recommendations for optimizing the fi-

nancial situation and preventing a financial crisis in the enterprise. 

The introduction of the thesis reflects the relevance, purpose and objectives of 

the study, the object, subject and methods of research are defined. 

In the thesis the basic concepts, types and methods of analyzing the financial 

state of the enterprise are considered, criteria for early warning of the financial crisis 

of the enterprise are defined. Based on the actual data of PTUE «King Am», an as-

sessment of the financial condition and the probability of bankruptcy of the enterprise 

is carried out. The paper identifies problems in the financial state of the organization 

and ways to improve the financial stability of the enterprise. In conclusion of the the-

sis, relevant conclusions were drawn and a general economic evaluation of the effec-

tiveness of the proposed measures for the financial stabilization of the organization 

was carried out. 

To solve the problems, the system approach, analysis and synthesis, inductive 

and deductive methods, methods of comparative analysis, vertical, horizontal, coeffi-

cient analysis, data grouping, balance method, which allow the most thoroughly in-

vestigated problems to be studied, were used as a tool. As methods, concretizing in-

formation, methods of comparison, generalization and comparison were applied. In 

the process of work on the thesis work, modern methods of scientific research were 

also used, including financial analysis, economic and statistical methods, the method 

of statistical groupings, and others. 

The main results and provisions regarding the theoretical material studied, the 

analysis carried out, as well as the developed recommendations are combined in the 

conclusion of the thesis. 

The author of the thesis confirms that the analytical and calculation material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under investiga-

tion, and all borrowed from literary and other sources, theoretical and methodological 

positions and concepts are accompanied by references to their authors. 

 

 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

на дыпломную працу «Фінансавая ўстойлівасць і верагоднасць банкруцтва ар-

ганізацыі (на прыкладзе ПГУП« Кінг Ам »)» 

 

Дыпломная праца прысвечана пытанням фінансавай устойлівасці і 

банкруцтва арганізацыі. 

У якасці аб'екта даследавання ў дыпломнай працы выступае фінансава-

гаспадарчая дзейнасць ПГУП «Кінг Ам». 

Прадметам даследавання з'яўляюцца тэарэтычныя і метадычныя пытанні 

ацэнкі фінансавай устойлівасці прадпрыемства, а таксама пытанні ранняга 

папярэджання банкруцтва прадпрыемства. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка рэкамендацый па ап-

тымізацыі фінансавага стану і папярэджанні фінансавага крызісу на прадпры-

емстве. 

Ва ўвядзенні дыпломнай працы адлюстраваны актуальнасць, мэта і за-

дачы даследавання, вызначаны аб'ект, прадмет і метады даследавання. 

У дыпломнай працы разглядаюцца асноўныя паняцці, тыпы і методыка 

аналізу фінансавага стану прадпрыемства, вызначаны крытэрыі ранняга 

папярэджання крызіснага фінансавага стану прадпрыемства. На падставе фак-

тычных дадзеных ПГУП «Кінг Ам» праводзіцца ацэнка фінансавага стану і ве-

рагоднасці банкруцтва прадпрыемства. У працы вызначаны праблемы ў 

фінансавым стане арганізацыі і шляхі павышэння фінансавай устойлівасці 

прадпрыемства. У заключэнне дыпломнай працы былі зроблены адпаведныя 

высновы і праведзена агульная эканамічная ацэнка эфектыўнасці прапанаваных 

мерапрыемстваў па фінансавай стабілізацыі арганізацыі. 

Для вырашэння пастаўленых задач у якасці інструментара ўжываліся 

сістэмны падыход, аналіз і сінтэз, індуктыўны і дэдуктыўны метады, метады 

параўнальнага аналізу, слаба, гарызантальнага, коэффициентного аналізу, гру-

поўкі дадзеных, балансавая метад, якія дазваляюць найбольш поўна вывучыць 

доследныя праблемы. У якасці метадаў, канкрэтызуюць інфармацыю, ўжы-

валіся метады параўнання, абагульнення і супастаўлення. У працэсе працы над 

дыпломнай працай ўжываліся таксама сучасныя метады навуковых даследаван-

няў, у тым ліку фінансавы аналіз, эканоміка-статыстычныя метады, метад ста-

тыстычных груповак і інш. 

Асноўныя вынікі і становішча ў дачыненні вывучанага тэарэтычнага 

матэрыялу, праведзенага аналізу, а таксама распрацаваныя рэкамендацыі аб'яд-

наны ў зняволенні дыпломнай працы. 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і 

разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пы-

тання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і метада-

лагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 


