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РЕФЕРАТ

У випускній роботі розглянуті теоретичні основи механізму управлінням виробничим

потенціалом підприємства  в  умовах ризику та  проведений аналіз  ефективності  діяльності

ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”; досліджено складові виробничого потенціалу та

надана  оцінка  механізму  його  управлінням  за  допомогою  інтегрального  показника;

досліджені ризики в діяльності та запропоновані заходи зниження впливу ризиків на рівень

розвитку механізму управління виробничим потенціалом ПАТ “КВБЗ”.

Ключові слова: виробничий потенціал, складові потенціалу, механізм управління

виробничим потенціалом підприємства, ризик, машинобудування, аналіз ефективності

діяльності підприємства.

In the degree work the theoretical basis of the mechanism of management of the

production potential of the enterprise in terms of risk is considered and the analysis of the

efficiency of PJSC “Kryukov Railway Car Building Works” is carried out; the components of

the production potential are studied and the assessment of the mechanism of its management

with the help of an integral indicator is given; the risks in the activity are investigated and

measures to reduce the impact of risks on the level of development of the mechanism of

management of the production potential of “KRCBW” PJSC are proposed. 

Key words: production potential, components of potential,  the management’s mechanism

of industrial  enterprise potential,  risk,  mechanical  engineering,  analysis  of the efficiency of the

enterprise
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