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Анотація 

українською: Об’єкт дослідження – система управління майновим станом КП 

«Тернопільводоканал». 

Метою кваліфікаційної роботи магістра є розробка заходів, щодо покращення 

фінансово-економічного стану підприємства шляхом підвищення ефективності 

управління майном. 

Методи дослідження: горизонтальний та вертикальний аналіз, аналіз абсолютних 

та відносних величин, спостереження, класифікації, деталізації, порівняння, індукції та 

дедукції, прогнозування. 

В кваліфікаційній роботі магістра досліджено теоретичні значення ефективності 

управління майном підприємства, наведено методи оцінки рівня ефективності 

господарської діяльності, розкрито механізм управління майновим потенціалом 

підприємства, проведено оцінку галузі, подано організаційну та економічну 

характеристику КП «Тернопільводоканал», здійснено аналіз майна КП 

«Тернопільводоканал» та джерел його фінансування. На основі отриманих даних в ході 

дослідження розроблено рекомендації щодо покращення ефективності управління 

майном КП «Тернопільводоканал». 

Англійською: The object of research is the property management system of CE 

«Ternopilvodokanal». 

The purpose of the master's qualification work is to develop measures to improve the 

financial and economic condition of the enterprise by improving the efficiency of property 

management. 

Research methods: horizontal and vertical analysis, analysis of absolute and relative 

values, observation, classification, detailing, comparison, induction and deduction, forecasting. 

In the qualification work of the master the theoretical values of efficiency of property 

management of the enterprise are investigated, methods of an estimation of level of efficiency of 

economic activity are resulted, the mechanism of management of property potential of the 

enterprise is opened, the branch is estimated, the organizational and economic characteristic of 

CE its financing. Based on the data obtained during the study, recommendations were 

developed to improve the efficiency of property management of CE «Ternopilvodokanal». 


