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РЕФЕРАТ

В  роботі  розглянуті  методичні  аспекти  формування  та  оцінювання 

потенціалу  стратегічних  змін  на  промислових  підприємствах,  проведено 

дослідження  сутності  та  складових  потенціалу  стратегічних  змін;  проведено 

аналіз  показників  фінансово-господарської  діяльності  промислового 

підприємства гірничорудної галузі; проведено експрес-оцінювання потенціалу 

стратегічних  змін  підприємства  з  використанням  методики  експертного 

оцінювання;  розроблено  інструментарій  управління  формуванням  потенціалу 

стратегічних  змін  на  основі  діагностичних  процедур  щодо  доцільності 

ініціювання змін.

Ключові  слова: стратегічні  зміни,  потенціал  стратегічних  змін, 

формування  потенціалу  стратегічних  змін,  оцінювання  потенціалу 

стратегічних змін

In  work methodical  aspects  of  formation and an  estimation  of  potential  of 

strategic changes at the industrial enterprises are considered, the essence and making 

potential  of  strategic  changes is  spent;  an analysis  of  the financial  and economic 

performance of an industrial mining enterprise; a rapid assessment of the potential of 

strategic changes in the enterprise was carried out using the methodology of peer 

review; a toolkit  for managing the formation of the potential of strategic changes 

based on diagnostic procedures for  the expediency of  initiating changes has been 

developed.

Key words: strategic changes, the potential of strategic changes, the formation 

of the potential for strategic changes, assessing the potential of strategic changes
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