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РЕФЕРАТ

    Дипломну роботу присвячено науковому обґрунтуванню теоретико- методичних і 
прикладних засад оцінювання та управління стратегічним потенціалом підприємства 
машинобудівної галузі України в рамках його комплексного розвитку. Опрацьовано 
понятійний апарат досліджуваної предметної галузі. Установлено класифікаційні ознаки 
характерів прояву категорії «стратегічний потенціал підприємства», розроблено його 
структуру, виявлено підходи до оціннювання та управління досліджуваною категорією,
здійснено їх конструкційний аналіз. Запропоновано до використання загальний алгоритм 
оцінювання стратегічного потенціалу підприємства.

   Ключові слова: стратегічний потенціал підприємства, оцінювання стратегічного
потенціалу підприємства, управління стратегічним потенціалом підприємства, 
машинобудівна галузь України.

    The thesis is devoted to the scientific substantiation of theoretical and methodical and applied 
principles of evaluation and management of the strategic potential of the enterprise of the 
machine-building industry of Ukraine within the framework of its complex development. The 
conceptual apparatus of the investigated subject field is worked out. Classification characteristics 
of the character of the category "strategic potential of the enterprise" were established, its
structure was developed, approaches to the evaluation and management of the investigated 
category were found, their structural analysis was carried out. The general algorithm for 
estimating the strategic potential of the enterprise is proposed for use.

Key words: strategic potential of the enterprise, estimation of the strategic
potential of the enterprise, management of the strategic potential of the enterprise.


