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Анотація 

Тема: «Дослідження системи управління потенціалом 

підприємства, на прикладі ПП «Укрінженермереж» 

Магістерська робота: 129 с., 12 рис., 11 табл., 3 додатки, 82 

літературних джерел. 

Об’єкт дослідження – господарська діяльність 

ПП «Укрінженермереж». 

Метою роботи є розвиток теоретичних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління 

потенціалом підприємства. 

Методи дослідження − логіко-діалектичний метод пізнання, методи 

системного аналізу, синтезу, прийоми порівняння, деталізації, групування, 

абсолютних і відносних різниць, методи групування і класифікації та інші. 

Висвітлено сутність поняття потенціалу підприємства, його структуру 

та види; визначено особливості формування потенціалу підприємства як 

економічної системи; описано загальну характеристику діяльності 

підприємства; згруповано методичні підходи до оцінювання потенціалу; 

здійснено економічне оцінювання потенціалу підприємства; сформульовано 

умови розвитку системи управління потенціалом; розроблено проектні 

рішення з удосконалення системи управління потенціалом підприємства. 

Апробація результатів. Основні теоретичні та методичні положення 

магістерської роботи доповідались та отримали позитивну оцінку на 2-х 

науково-практичних конференціях.  

Результати впроваджені в діяльність ПП «Укрінженермереж».  

Ключові слова: потенціал, ефективність, система, проект, розвиток 

підприємства. 
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Аннотация 

Тема: «Исследование системы управления потенциалом 

предприятия, на примере ЧП «Укринженермереж» 

Магистерская работа: 129 с., 11 рис., 12 табл., 3 приложения, 82 

литературных источников. 

Объект исследования – хозяйственная деятельность 

ЧП «Укринженермереж». 

Целью работы является развитие теоретических положений и 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы 

управления потенциалом предприятия. 

Методы исследования – логико-диалектический метод познания, 

методы системного анализа, синтеза, приемы сравнения, детализации, 

группировки, абсолютных и относительных разниц, методы группировки и 

классификации и другие. 

Освещены сущность понятия потенциала предприятия, его структуру и 

виды; определены особенности формирования потенциала предприятия как 

экономической системы; описано общую характеристику деятельности 

предприятия; сгруппированы методические подходы к оценке потенциала; 

осуществлено экономическое оценки потенциала предприятия; 

сформулированы условия развития системы управления потенциалом; 

разработаны проектные решения по совершенствованию системы управления 

потенциалом предприятия. 

Апробация результатов. Основные теоретические и методические 

положения магистерской работы докладывались и получили положительную 

оценку на 2-х научно-практических конференциях. 

Результаты внедрены в деятельность ЧП «Укринженермереж». 

Ключевые слова: потенциал, эффективность, система, проект, 

развитие предприятия. 



 3 

Annotation 

Topic: « Researching of the enterprise’ potential management on the 

example of PE «Ukrinzhenermerezh» 

Master’s thesis: 129 p., 11 fig., 12 tab., 3 applications, 82 references. 

Object of study – economic activity PE «Ukrinzhenermerezh».  

The aim is development of theoretical concepts and elaboration of practical 

recommendations for improving the management capacity of the enterprise. 

Research Methods – logical and dialectical method of knowledge, methods 

of system analysis, synthesis, comparison techniques, detail, group, absolute and 

relative differences clustering and classification methods, and others. 

It was outlined the essence of the concept of potential company, its structure 

and species; the features of the formation potential of the company as an economic 

system are denoted; the general characteristics of the company is described; 

methodological approaches to estimate potential is grouped; it is made economic 

evaluation of potential of enterprise; conditions of management capacity are 

formulated; solutions of improving the management capacity of the enterprise are 

designed. 

Testing results. The main theoretical and methodological position of 

master's work were reported and received a positive assessment on 2 scientific 

conferences.  

The results are implemented in PE «Ukrinzhenermerezh». 

Keywords: potential, efficiency, system, project, development of the 

company. 

 


