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The economic transformations currently taking place put forward among the priorities for achieving the 

strategic goals of the country's socio-economic development in general and its regions, the development and 
implementation of effective tools for managing business processes and changes in the transport industry at all levels, 
phases and stages of their implementation. This implies the appropriate adaptation and correction of forms, methods and 
technologies that ensure the process of managing regional transport subsystems in a strategic context from the 
standpoint of a process-project approach representing the convergence of a number of approaches within the framework 
of a general methodological system: a resource-targeted, process-program, organizational and structural, cybernetic, 
synergistic and project approaches. 

Each of these more specific approaches is aimed at solving a number of tasks in the overall spectrum of goals 
of the strategy for the socio-economic development of the country and regions. So, in accordance with the resource-
targeted approach, the task of the most complete correspondence of the resource support of the projects being 
implemented to the goals set for them is being solved; in the framework of the program-program process - sufficient 
resource content in the processes of setting and implementing goals and appropriate support by investment projects of 
strategic programs for the socio-economic development of the country as a whole and the regions; from the position of 
the organizational-structural approach, the socio-economic system appears as an integrated organizational set, “the 
formalization of which as the basis of instrumental and technological support of the management process is reduced to 
such concepts as structure, state, model of restrictions and functioning mechanism” [1]; the essence of the cybernetic 
approach to management is to consider the structural-functional subsystems of the national and regional economy as 
elements of one system, united by a single goal, with which their particular goals are coordinated, informationally 
interacting with each other in the process of achieving the common goal of a feedback system. It is the availability of 
feedback that allows you to adjust the control actions on the project parameters in a future period; directly related to 
organizational and cybernetic is a synergistic approach, whose development in the theory and practice of management 
of complexly structured socio-economic systems is “implemented through the use of a parameter that allows assessing 
the influence of many factors on the system activity parameter” [2], which makes it possible to analyze various 
scenarios of its development, develop short- and medium-term forecasts, evaluate their effectiveness, etc., that is, to 
ensure effective adoption and realization of managerial decisions of a mesoeconomic nature [3]; the project approach 
allows, based on the listed methodological techniques, to form and effectively implement investment projects, including 
innovative ones, supporting strategic programs and plans for the socio-economic development of the territory. 

The resource-targeted approach is quite widely used in the management of socio-economic systems of the 
meso-level scale, because by its economic content it implies full resource support for the realization of the goals, both in 
the short-term and in a strategic perspective. The management process assumes the involvement of all types of 
resources, not only by their types, but also by sources of occurrence. An important task of the resource-oriented 
approach, in addition to the full resource support of the national and regional goals to be implemented, is also the timely 
identification of “limiting” resources in terms of the best achievement of strategic objectives. 

When constructing the so-called strategic diagrams of full resource support for ongoing programs and projects 
from the perspective of a resource-focused approach, both researchers from short and long-term positions propose to 
base on a visual representation of measures to achieve goals as business processes using ideologies of IDEF class 
standards [4]. A model of such a diagram consists of separate “blocks” of processes (activity), according to which a 
process (measure) “represents a certain action or a set of actions that have a fixed goal and lead to some final result”. At 
the same time, the entire plan is gradually detailed on individual processes and subprocesses connected with each other 
and connected by means of resource flows. The directions of these flows are used to denote impacts, carriers or 
resources that ensure their transfer from one process to another, either from the external environment or outside. 

The IDEF standard, designed to document the processes of setting goals and displaying information on the use 
of resources at each stage of achieving regional goals [4], involves the use of the following process elements: 

1) I (Input) - input, i.e. the flow of all types of resources into the process in accordance with the goals; 
2) C (Control) - control or restrictions on the performance of operations of the resource supply process; 
3) About (Output) - the output or the result of the process (the achievement of sub-goals); 
4) M (Mechanism) - a mechanism that is used to carry out the process (achievement of strategic goals) with 

feedback. 
For the strategic management of the efficiency of socio-economic development, this ideology is necessary to 

ensure that the programs of the development of the economy of the country and the regions as a whole are embedded in 
the system, since modern quality management systems imply a process approach to management. In the strategic 
diagram of measures to achieve the goals of managing the resource support of economic development programs, each 
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event is displayed as a process, including: at the “inlet” —the current state of resource provision and its parameters; at 
the "exit" - the degree of achievement of the goal. 

The effectiveness of the process-program approach to the management of strategic development plans is 
characterized by the following features: 

- the indicative nature of programs whose implementation dates are directly dependent on their resource 
endowment; 

- the systemic nature of the main goals and objectives of the programs; 
- concentration of limited resources on solving fundamental issues of socio-economic development, etc. 
In accordance with the principles of the organizational-structural approach, the program implementation 

mechanism includes both the resources and the structural components of the national and regional economies involved 
in their implementation. It should be noted that in the process of organizational interaction of participants in national 
and regional projects and programs, the possibility of achieving a synergistic effect is largely determined by the quality 
and scale of their information communications in the framework of ongoing projects. It is the project approach to 
ensuring the strategic management of the development of the country and the region that makes it possible to determine 
the immediate objectives without abolishing the previously defined strategic objectives, and therefore is a tool for the 
development of certain program orientations [3]. 

The project approach differs from traditional approaches to managing the following methodological features 
and instrumental capabilities: a strict result orientation (because funds are not directed to the region or the industry as a 
whole, but to a specific project); innovativeness (as support is received by innovation-oriented projects); state 
elaboration of project instruments of national and regional importance and social orientation; high level of structural 
and functional coordination of all project participants due to their focus on the overall result and obtaining synergistic 
effect from the interaction in the process of achieving the goal; well-established monitoring of project performance; 
creation of a single information space of the project; strict liability for the intended use of funds; attraction to the project 
of interchangeable resources (including informational) and participants; the use of modern information technology and 
decision support systems within the project; finding additional sources of funding and investors (including venture 
capital) through the use of scientifically-based methods for evaluating the effectiveness of projects, etc. 

As noted in the work [3], the projects developed within the framework of this approach are aimed at concrete 
results, they define clear socio-economic indicators for the coming years. Joint programs of the government of the 
country, regional authorities and domestic business are based on a set of projects. In addition, the project approach 
allows us to provide an accelerated transition to long-term planning and budgeting, which is essential for sustainable 
economic development and is a source of modernization of the economic system of the country and the region. 

Thus, the process-project approach, which appears as a convergence of the above approaches and research 
techniques, forms the basic platform for making and implementing effective management decisions related to the 
rational distribution of projects and the future increase of the economic potential of the region. It involves the use of 
modern information technologies and instrumental means for these purposes, which are adapted depending on the 
structural features of the management process, the types and spatial-temporal continuity of the projects implemented for 
the socio-economic development of the transport industry, as well as existing and adopted programs in which the target 
management functions The criteria and factors are determined to achieve the goals of both medium-term and strategic 
nature. 
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Продуктивна робота українських підприємств на внутрішньому та на зовнішньому ринках вимагає 

знань і врахування об'єктивних ринкових законів, вміння організовувати постійне отримання та швидке 
використання інформації та інше. Це можна прирахувати до елементів маркетингу – однієї з найбільш 
ефективних концепцій ринкової економіки.  

Саме на основі результатів маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій на 
світовому ринку. Саме тому вдало обрана маркетингова стратегія  зможе покращити діяльність будь-якого 
підприємства та визначити стратегічні зміни [1]. 

Вивчаючи історію економічного розвитку України, можна зробити висновок, що головною причиною 
ґальмування розвитку підприємств України на принципах маркетингу є важкі наслідки господарювання в 
умовах централізованої адміністративної економіки колишнього СРСР. Офіційна радянська ідеологія 
заперечувала більшість аспектів маркетингової діяльності, проте не можна повною мірою стверджувати, що 
маркетингу в СРСР взагалі не було [2]. 

В Україні маркетингові стратегії та їх відповідні методи використовуються відносно недавно й лише на 
окремих підприємствах. Як свідчить проведене дослідження практиків стратегічного маркетингового 
планування на вітчизняних підприємствах, більшість опитаних керівників (54 %) відзначають, що науковий 
підхід до визначення та використання маркетингових стратегій є одним із найважливіших чинників ефективної 
діяльності підприємства. Однак лише 3 % опитаних підтвердили постійне здійснення стратегічного 
маркетингового планування на їхніх підприємствах, 40 % – його періодичне використання, 25 % засвідчили, що 
воно використовується рідко, решта (12 %) практично не використовують стратегічне маркетингове 
планування[3]. 

Існує багато поглядів щодо визначення маркетингової стратегії, наведемо такі найбільш характерні: 
1) стратегія маркетингу – це система організаційно-технічних і фінансових заходів щодо 
інтенсифікації виробництва, реалізації продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного 

впливу на попит та пропозицію. Маркетингова стратегія передбачає контроль за виробництвом і ринком для 
утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки. Маркетингова стратегія втілюється в 
програмі заходів щодо вдосконалення виробництва та реалізації товарів з метою забезпечення високих і стійких 
прибутків [4]; 

2) маркетингова стратегія – це напрям (вектор) дій підприємства по створенню його цільових ринкових 
позицій [5]; 

3) маркетингові стратегії – це засоби досягнення маркетинговий цілей щодо маркетинг-міксу [6]. 
Маркетингова стратегія є складовою частиною бізнес-планування, яке охоплює стратегічні бізнес 

одиниці та стратегію усієї фірми. Це дозволяє на вищому рівні ухвалити найбільш якісне рішення та провести 
необхідну корекцію на нижчих рівнях управління в разі зміни ринкової ситуації. 

Актуальність стратегічного маркетингу обумовлена цілим рядом факторів: зростає швидкість 
інновацій, скорочуються терміни переходу від розробки до широкомасштабної реалізації; зрілістю ринків, що 
веде до їх фрагментації, а, отже, до посилення конкуренції. Саме тому ключовим моментом в діяльності 
компанії має бути розробка маркетингової стратегії. Питання розробки маркетингової стратегії підприємства є 
актуальним з тієї причини, що в комплексі маркетингу організація збутової мережі займає одне з провідних 
місць. Так, навіть добре розроблена і правильно розрахована маркетингова стратегія може не дати позитивних 
результатів, якщо система збуту не відповідає поставленим завданням. 

До формування маркетингової стратегії треба відносить доволі серйозно. Вона складається із: 
стратегічного аналізу ринку; визначення цілей маркетингу; вибору оптимальної стратегії; розробки плану; 
оцінки та обробки отриманих результатів. 

Стратегія вказує на що треба орієнтуватись підприємству в розвиненні своєї діяльності. Характерні 
риси маркетингової стратегії підприємства проявляються в тому, що вона єдовгостроково орієнтованою; являє 
собою засіб реалізації маркетингових цілей підприємства; базується на результатах маркетингового 
стратегічного аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства; визначає ринкове 
спрямування діяльності підприємства [7].  

В ході реалізації маркетингової стратегії досягаються поставлені маркетингові цілі підприємства. 
Маркетингові цілі підприємства – це конкретні якісні та кількісні зобов`язання підприємства у 

показниках обсягу продажу або прибутку, котрі можуть бути досягнуті за певний час. Маркетингові цілі 
безпосередньо стосуються двох аспектів діяльності підприємств – товарів та ринків. 
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Реалізація стратегії являє собою процес трансформації стратегії маркетинга в конкретні дії 
шляхомрозробки маркетингово плану та бюджету. Цей процес може передбачати зміни в бізнес-структурі, 
культурі та системі управління підприємством (фірмою)[8]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що незалежно від сфери діяльності та розмірів підприємства, 
воно досягає своїх кінцевих цілей тільки завдяки правильно розробленій стратегії. Оскільки маркетингова 
стратегія грає велику роль в існуванні організації за сучасних умов, необхідно постійно проводити моніторинг і 
маркетингові дослідження ринку для успішного функціонування підприємства. [9]. 
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У розвинених країнах в наукомістких галузях економіки інтелектуальний капітал є важливою 

складовою продукції. Зростаюча конкуренція на внутрішньому і зовнішньому ринках змушує українські 
підприємства приділяти все більше уваги вирішенню принципово нових проблем, однією з яких є управління 
розвитком інтелектуального капіталу. 

Економіка України характеризується високою невизначеністю та динамічністю перетворень. Тому 
особливе місце серед механізмів управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства посідає 
прогнозування. У зв'язку із цим актуальною є проблема пошуку нових методів оцінки та прогнозування впливу 
показників діяльності на рівень сформованості інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств. 

Дослідженню проблеми управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства присвячено 
наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, таких як Л. Волощук, Л.Скороходова, О. Церковна 
ОО. Кендюхов, О. Стрижак, Т. Стюарт. 

Метою є розроблення пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення управління розвитком 
інтелектуального капіталу підприємства засобами сучасних інформаційних технологій. 

У якості ефективного методу управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства 
пропонується використовувати технології нейронних мереж [1]. Ці технологій можуть бути застосовані як 
інструмент здійснення оцінки ситуацій та прогнозування, коли проблема предметної області характеризується 
сильною взаємодією між змінними [1].   

В результаті проведеного дослідження, обґрунтувавши множину оцінювальних параметрів, нами були 
обрані показники (критерії), які здійснюють вплив на комплексну оцінку рівня сформованості інтелектуального 
капіталу підприємства. Моделювання впливу організаційно-економічних факторів на рівень сформованості 
інтелектуального капіталу підприємства здійснено за допомогою методу нейронних мереж (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Архітектура нейронної мережі 

 
Результатом нейромоделювання стала нейронна мережа, за допомогою якої визначені питома вага та 

вплив основних показників на рівень сформованості інтелектуального капіталу підприємств Херсонської 
області із різними виробничими потужностями.  

В процесі нейромоделювання визначено, що вплив факторів на рівень інтелектуального капіталу є майже 
рівнозначним і коливається в межах 3,84-12,06%. Результати нейро-мережевого моделювання дозволили 
присвоїти основним показникам (критеріям), від яких залежить рівень сформованості інтелектуального капіталу, 
відповідний ранг (рис. 2).  

Найбільший вплив на рівень сформованості інтелектуального капіталу мають наявність автоматизованої 
системи управління підприємством (12,06%), частка працівників з науковими ступенями (9,55%), частка 
атестованих робочих місць (8,2%), відношення кількості працівників одному менеджеру (8,12%), середній 
кваліфікаційний розряд ІТП та роітників (7,9 % та 6,97% відповідно), частка нематеріальних активів в загальній 
вартості активів підприємства (7,43%), частка підприємства на ринку (6,6%), кількість проданих ліцензій (6,37%), 
кількість отриманих відзнак і нагород (6,2%), кількість використовуваних баз даних (5,67%), наявність 
корпоративної мережі (5,6%), наявність стратегічного плану розвитку підприємства (5,34%), кількість 
сертифікатів та стандартів якості продукції (4,81%), частка постійних клієнтів в загальній кількості (4,33%); 
кількість раціоналізаторських пропозицій (4,06%), частка працівників, що підвищували кваліфікацію або 
проходили перепідготовку (3,84%).  

У результаті формування вхідних даних визначені та охарактеризовані основні критерії для оцінки 
рівня сформованості інтелектуального капіталу підприємств Херсонської області за ступенем їх впливу (табл. 
1). 

За допомогою нейромоделювання визначено рівень впливу показників на сформованість 
інтелектуального капіталу підприємств, що є підставою для прийняття керівництвом управлінських рішень. 

 

 
Джерело: сформовано автором [2] 

 
Показники: 1 - частка працівників з науковими ступенями, %; 2 - середній кваліфікаційний розряд інженерно-технічного персоналу; 

3 - середній кваліфікаційний розряд робітників; 4 - частка працівників, що підвищували кваліфікацію або проходили перепідготовку, %; 5 - 
наявність автоматизованої системи управління підприємством; 6 - частка атестованих робочих місць,%; 7 - відношення кількості працівників 
одному менеджеру, %; 8 -частка нематеріальних активів в загальній вартості активів підприємства, %; 9 - кількість проданих ліцензій, од.; 10 - 
кількість використовуваних баз даних, од.; 11 - наявність корпоративної мережі; 12 - наявність стратегічного плану розвитку підприємства; 13 - 
кількість сертифікатів та стандартів якості продукції, од.; 14 - кількість раціоналізаторських пропозицій, од.; 15 - частка підприємства на ринку, 
%; 16 - кількість отриманих відзнак і нагород, од.; 17 – частка постійних клієнтів в загальній кількості, %. 

 
Рисунок 2 – Ступінь впливу основних оціночних показників на рівень сформованості інтелектуального капіталу 

підприємств Херсонської області 
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Таблиця 1. - Ранжування основних критеріїв за впливом на рівень сформованості інтелектуального капіталу 
підприємства 
№ 
з/п Показники Коефіцієнт 

чутливості 
Ранг 

критерію 
Коефіцієнт 
впливу (%) 

1 Частка працівників з науковими ступенями, %;  1,148 2 9,55 
2 Середній кваліфікаційний розряд ІТП;  1,306 5 7,9 
3 Середній кваліфікаційний розряд робітників;  1,306 7 6,97 
4 Частка працівників, що підвищували кваліфікацію або 

проходили перепідготовку, %;  1,124 17 
3,84 

5 Наявність АСУ підприємством;  1,306 1 12,06 
6 Частка атестованих робочих місць,%;  1,367 3 8,2 
7 Відношення кількості працівників одному менеджеру, %; 1,270 4 8,12 
8 Частка нематеріальних активів в загальній вартості активів 

підприємства, %;  1,355 6 
7,43 

9 Кількість проданих ліцензій, од.;  1,306 9 6,37 
10 Кількість використовуваних баз даних, од.;  1,485 11 5,67 
11 Наявність корпоративної мережі;  1,375 12 5,6 
12 Наявність стратегічного плану розвитку підприємства;  1,452 13 5,34 
13 Кількість сертифікатів та стандартів якості продукції, од.;  1,052 14 4,81 
14 Кількість раціоналізаторських пропозицій, од.;  0,773 16 4,06 
15 Частка підприємства на ринку, %;  1,136 8 6,6 
16 Кількість отриманих відзнак і нагород, од.;  1,136 10 6,2 
17 Частка постійних клієнтів в загальній кількості, %. 1,084 15 4,33 

Джерело: сформовано та розраховано автором [2] 
 
Отже, вважаємо, що застосування на практиці методу нейронних мереж для визначення впливу 

організаційно-економічних факторів на рівень сформованості інтелектуального капіталу підприємства 
дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо розвитку складових інтелектуального капіталу. 
Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню вартості як інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств, так і 
його загальної вартості на ринку. 
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The concept of the enterprise potential and the potential of changes is analyzed in the article. The necessity of 

forming the potential of changes as bases for the development of an enterprise is substantiated. Classification of the 
types of potential of changes depending on methods of changes is offered. The conceptual scheme of formation of 
potential of changes is developed: types of potential of changes, methods and models of an assessment, stages of 
formation and instruments of development. 

In modern conditions of market economy it is difficult to present the enterprise which could achieve success in 
a long-term outlook without carrying out changes. The enterprises constantly implement a wide range of changes in 
different directions and with different intensity depending on the situation in which they appear during this or that 
period of the existence: change of goods and services, change of technology, change in the organizational environment 
and others. At the same time, the special role of organizational changes consists that these changes are directed to 
increase in flexibility and speed of enterprise’s adaptation to environmental conditions, its ability to cope with threats 
and in time to use the opening opportunities. 
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The analysis of works of scientists and researchers, who considered the management of changes, has shown 
lack of complex researches of management of changes in conditions of development of capacity of the enterprise. In 
this regard, the modern theory of management of changes should be in more detail analyzed on the basis of the concept 
of management of organizational changes in a context of development of potential. 

From the point of view of D. K. Voronkov, changes are the phenomena which in essence characterize certain 
dynamics, the movement, development; it is process of the movement and interaction of objects and phenomena, 
transition from one state to another, manifestation in them new properties, functions, the relations [1]. 

O. I. Garafonova considers that changes are a characteristic weapon of entrepreneurs. Exactly doing new 
things or doing old things in a new way,   entrepreneurs use changes for creation of new business or new service. 
Entrepreneurs look at changes as the normal healthy phenomenon. They always look for changes, react to them and use 
changes as an opportunity to create a new break [2, page 83]. 

Change is a gradual process of transitioning the organization to a new level by transforming one or more 
elements of the organization [3, p. 158]. 

Any change is a complex and many-sided process. It is impossible to make one recommendation how to 
manage organizational changes. There are no special instructions of carrying out changes, and there are no ready 
solutions of the arising problems. Implementation of changes is a collaboration of all team of changes: leader of 
changes, managers of changes, team of changes (staff of the organization) and agents of changes (external consultants, 
coaches). The key to success of innovations is an attentive following to the principles of management of changes. 

Management of changes is a set complex dynamic interconnected in space and time processes. The 
complexity of these interconnected processes, absence sufficient quantitative information on dynamics of processes 
imposes certain restrictions for the choice of tools of management of changes [4, page 42].  The success of changes 
largely depends on its capacity, that is, from the strength and hidden opportunities, which in practice can become a 
reality. In domestic economic literature this term in a broad sense interpreted as available forces, reserves, funds that 
can be used, or as the power level in any relation, the set of means needed for something. The concept «potential» is 
widely used in the economy. In General scientific context, A. E. Voronkova connects the concept of «capacity» with 
«strength» or «fortress» and therefore the term «potential» is traditionally used for characteristics of the funds, stocks, 
reserves, resources or opportunities that can be used for the solution of a certain task or achievement of a definite 
purpose in activity of the enterprise [4]. 

According to A. E. Voronkova, the potential of the enterprise in general is considered as a set of opportunities 
in any area to achieve specific goals, whose implementation is provided by the relevant resources of the enterprise. 
Thus, the potential of the enterprise, on the one hand, defines a set of resources, funds, stocks, reserves that can be used 
in the economic activity of the enterprise, with another - the set of opportunities of their most full and rational use, 
which is determined not only by the quality and the quantity of resources that the enterprise, but also qualification of its 
staff, innovation, information and financial resources [4]. 

O. I. Garafonova distinguishes the term «potential» as the presence of any hidden features that have not yet 
been found, or the ability to act in their respective areas. As well as a set of capabilities in any area to achieve a certain 
goal [2, p. 286]. 

In the study of the potential of the enterprise as a general category, D. K. Voronkov separates separate types of 
potential within the theory of capacity of economic systems: competitive, strategic, entrepreneurial, marketing, 
production, human, economic, market, which is associated with manifestations of opportunities of the enterprise in 
specific areas for further in-depth study. In this regard, the potential of the enterprise is structured by the types of its 
capabilities in the spheres and represents a combination of operational, financial, intellectual and employment 
opportunities [1, p. 42]. 

The potential of the enterprise (in the most general sense) - set at the disposal of the enterprise «strategic» 
resources that are crucial to the opportunities and borders of functioning of the enterprise in certain conditions. 

One kind of the enterprise potential is the potential of changes, the types of which are systematized and 
supplemented in the table. 

In fact, the potential of changes in a certain way correlated with the potential of the whole enterprise, after all, 
characterizes the opportunities of implementing changes in all spheres of activity of the enterprise, that is, in all its 
subsystems. Therefore, it can be considered as the stock, the means, the reserve, the ability to make the transition from 
the previous state of the enterprise to his new status through the implementation of the changes. 

D. K. Voronokov claims that the potential of changes is a set of opportunities for transition from current state 
of the enterprise to a new state in the future in development, and this transition is provided with presence at the 
enterprise of resources which can be used for implementation of changes: material, financial, innovative, information, 
human, organizational, etc. [1]. 

The potential of changes is the basis for the implementation of the enterprise properties to development and it 
is considered as a set of opportunities for transition from the current state to a qualitatively new that is provided by the 
use of material, financial, innovative, informational, human, organizational resources. 

There are the following models of potential changes: a cognitive model of the potential changes, the model of 
successful changes, a simulation model of strategic change [3]: 
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- a cognitive model of potential changes is implemented on the developed algorithms of calculation of 
integrated indicators of various degree of integration, also using the matrix of compliance. This model allows to 
identify positive and negative links between the indexes and indicators. A cognitive model of potential changes to 
simulate the pulsed changes of each node of the cognitive map, respectively causes the chain to change the indicators 
on its other vertices; 

- the model of success of organizational changes allows to estimate the potential of changes, the 
competitiveness and market value of the enterprise according to the chosen scenario of development of the enterprise. 
The potential of changes of the enterprise identified by two algorithms: bottom-up (the success of strategic changes in 
the assessments of the current state of the enterprise) and top-down (the success of strategic changes by estimates of 
desired status). Indicators of potential of changes that characterize the desired state of the enterprise is marked from the 
lowest to the highest, defined by the functional links between them and assessed their significance based on the type of 
scenario; 

- in the simulation model, the following are the basis for the change of potential of the enterprise as the driving 
force of its development: the potential of an enterprise as a set of resources and capabilities and its development as a 
process objectively exist - the axiom of existence; the capacity of the enterprise is not immutable and changes over 
time in the impact of various factors both endogenous and exogenous nature - the axiom of the immanent dynamics; 
enterprises may make changes of potential of the enterprise - axiom handling; the enterprise potential and its changes 
significantly affect the formation and course of development of the enterprise - the axiom of influence [3]. 

The use of these models allows to assess the potential of changes with a given level of competitiveness and 
market value of the enterprise, to determine the depth, the speed and scale of strategic changes  and to form  the ways 
of their implementation [4]. 

The potential of changes is a key component of the concept of organizational change management.  
It is the basis for the implementation of the enterprise properties for development and it is considered as a set 

of opportunities for transition from the current state to a qualitatively new, which is provided by the use of material, 
financial, innovative, informational, human, organizational resources. 

The proposed conceptual framework for the formation of the potential for change will allow it to be evaluated 
and to choose a development instrument. 

Prospects of further researches is the study of methods of an assessment of potential of changes and 
instruments of development of potential of changes. 
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