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У  дипломній  роботі  розглянута  сутність  формування  системи  стратегічного  управління 

підприємств в Україні на прикладі ПАТ «КВБЗ», що передбачає собою визначення місії його 

існування,  обґрунтування  системи  стратегічних  цілей,  вибір  на  основі  аналізу  можливих 

альтернатив найбільш доцільних напрямів їх досягнення, з метою забезпечення використання 

потенціалу  та  конкурентних  переваг  підприємства.  Такий  науково-обґрунтований  підхід 

повинен базуватись на сучасному інструментарії стратегічного менеджменту, який створено 

вітчизняними та закордонними науковцями та апробовано на успішних підприємствах.

Ключові  слова: стратегія  підприємства,  стратегія  управління,  методологія 

стратегічного аналізу, реалізація, фінансова стійкість, прибуток, рентабельність, собівартість, 

ліквідність, платоспроможність.

In diploma work the considered essence of forming of the system of strategic management 

of enterprises is in Ukraine on an example "KVSZ", that provides for by a soba determination of 

mission of his existence, ground of the system of strategic aims, choice on the basis of analysis of 

possible  alternatives  of  the  most  expedient  directions  of  their  achievement,  with  the  aim  of 

providing of the use of potential and competitive edges of enterprise. Such scientifically-reasonable 

approach must be based on the modern tool of strategic management, that is created by home and 

foreign scientists and approved on successful enterprises.

Keywords: strategy of enterprise, management strategy, methodology of strategic analysis, 

realization, financial firmness, income, profitability, prime price, liquidity, solvency.


