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Дипломний робота на тему Інноваційні шляхи покращення фінансових 

показників діяльності підприємства на прикладі ПрАТ «Добра вода»” 

присвячений дослідженню та обґрунтуванню фінансових показників діяльності 

підприємства та розробці інноваційних пропозицій для покращення 

фінансового стану. 

У першому теоретичному розділі «Теоретичні основи аналізу 

фінансових показників підприємства» розглянуті такі питання, як: система 

управління фінансами на підприємстві; сутність аналізу фінансового стану 

підприємства; інформаційна база комплексної оцінки фінансового стану 

підприємства. 

У другому аналітико-дослідному розділі «Аналіз фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «Добра вода»» подана загальна характеристика 

підприємства, досліджена фінансова діяльність, проведено аналіз майнового 

стану цього підприємства.   

У третьому проектно-рекомендаційному розділі «Інноваційні шляхи 

покращення фінансових показників діяльності підприємства ПрАТ «Добра 

вода» запропоновано три пропозиції щодо покращення фінансового стану 

підприємства. 

Спеціальна частина містить заходи з покращення охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та екології на підприємстві.  
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ANNOTATION 

Kuziv O. W. the "Innovative ways of improvement of financial performance 

of enterprise indicators on the example of ПрАТ "Kind water"".  

Master's degree work after speciality 8.03060102 is Management of 

innovative activity. it is Ternopil National Technical University of the name of Ivan 

Пулюя. it is Ternopil, 2013.  

Diploma work on a theme the Innovative ways of improvement of financial 

performance of enterprise indicators on the example of ПрАТ "Kind water"" sacred 

to research and ground of financial performance of enterprise indicators and 

development of innovative suggestions for the improvement of the financial state. 

In the first theoretical division "Theoretical bases of analysis of financial 

indexes of enterprise" are considered such questions, as: control system by finances 

on an enterprise; essence of analysis of the financial state of enterprise; informative 

base of complex estimation of the financial state of enterprise. 

In the second аналітико-дослідному division "Analysis of financially-

economic activity of ПрАТ "Kind water"" is given general description of enterprise, 

financial activity is investigational, the analysis of the property state of this enterprise 

is conducted.  

In the third project-recommendation division the "Innovative ways of 

improvement of financial performance of enterprise of ПрАТ indicators "Kind water" 

three suggestions are offered in relation to the improvement of the financial state of 

enterprise. 

The special part contains measures on the improvement of labour, safety of 

vital functions and ecology protection on an enterprise.  
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