Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
Електроенергетики
(інститут)
Інформаційних технологій
(факультет)
Кафедра системного аналізу і управління
(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеню бакалавра
Студента Тітова Олексія Геннадійовича
академічної групи: 124-17ск-1
спеціальності:

124–Системний аналіз

за освітньо-професійною програмою: системний аналіз
на тему: Аналіз і оптимізація
господарського підприємства.
Керівники
кваліфікаційної
роботи
розділів: 2
Аналітичний
Спеціальний

Прізвище,
ініціали
Ус С.А.

фінансової

Оцінка за шкалою
рейтинговою інституційною

Ус С.А.
Ус С.А.
Ус С.А.

Рецензент

Коряшкіна
Л.С.

Нормоконтролер

Маліенко
А.В.

діяльності

Дніпро
2020

сільсько

Підпис

–

РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка: 57 с., 3 рис., 31 табл., 3 додатки, 17 джерел.
Фінансова
використовуються

діяльність
для

—

це

фінансового

система

норм

забезпечення

і

методів,

які

функціонування

підприємства і досягнення ним поставлених цілей.
Об’єкт дослідження – господарство «ЗмієнкоС.В.», спеціалізоване на
оптовій торгівлі сировини у вигляді зернових, технічних і кормових культур,
виробництво елітного насіння, а також молочне скотарство.
Предмет дослідження – фінансова діяльність та платоспроможність
підприємства сільського господарства.
Мета дослідження – Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства сільського господарства. Вибір шляхів покращення фінансових
показників підприємства на основі багатьох критеріїв.
В аналітичному

розділі розкрито сутність фінансової діяльності.

Проведено розрахунки чотирьох головних фінансових показників як
автономія, ліквідність, фінансові ризики та маневреність власного капіталу.
Зроблено системний аналіз фінансових процесів. Пораховано аналіз
фінансової

стійкості

та

платоспроможності

підприємства

сільського

господарства. Зроблено вибір методу для досягнення мети.
В спеціальному розділі зроблена оцінка запропонованих варіантів.
Виконані всі розрахунки методом ієрархій. Знайдено пріоритетний шлях для
досягнення мети. Виконано аналіз подальших дій господарства.
Практичная цінність роботи полягає у простоті використання цього та
на практиці для сільськогосподарської діяльності. Робиться аналіз фінансової
стійкості та

платоспроможності

за

чотирма

показниками

сільського

господарства, а завдяки методу ієрархій легко знайти пріоритетніший варіант
для фінансової стабільності з існуючих.
Ключові слова: ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕФІНАНСУВАННЯ,
ЛІКВІДНІСТЬ, АВТОНОМІЯ, ФІНАНСОВІ РИЗИКИ.

Abstract
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Financial activity – it's system of rules and methods that use for financial
provision enterprise functioning and reaching goals by him.
Investigational object – it's «ZmiienkoS.V»'s private enterprise specializes in
the raws wholesale that including cereals, industrial and forage crops, high-quality
seeds production and dairy farming.
Investigational subject – it's financial activity and agricultural enterprise
paying capacity.
Investigational goal – agricultural enterprise solvency and financial
sustainability analysis. Right way's choice to amelioration of enterprise financial
showing on base of a lotta measures.
Analytical section has the financial activity point expansion. An autonomy, a
liquidity, financial risks and maneuverability of equity – these financial main four
mesures are calculated. Financial sustainability analysis and agricultural enterprise
paying capacity are also calculated. A method for reaching goal is choosed.
Special section has final evaluation of proposed option. The method of
hierarchy was used in calculations. Priority way for reaching goal was found.
Analysis of further actions for agriculture was performed.
Practical value of this work is sumplicity of practical use this information for
agriculture activity. Financial sustainability and solvency analyzes it can be done
by four agriculture's measures. Due to the method of hierarchy we can simply find
the most priority way for financial stability.
Keywords: FINANCIAL ACTIVITY, REFINANCING, LIQUIDITY,
AUTONOMY, FINANCIAL RISKS.

