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В дипломні роботі досліджені теоретичні підходи до визначення сутності 

стратегічного  управління  промисловим  підприємством;  визначені  основні 

фактори,  що  здійснюють  вплив  на  систему  стратегічного  управління 

підприємством;  виявлені  основні  складові  компоненти  загальної  моделі 

стратегічного  управління  підприємством;  обґрунтовано  алгоритм  визначення 

пріоритетності  стратегічного  набору  на  основі  процесу  цілевизначення. 

Розглянуті  напрямки  вибору  ефективної  моделі  стратегічного  управління 

промисловим підприємством. 

Ключові  слова:  стратегічне  управління,  моделі  ефективного 

стратегічного управління підприємством ,  модель  формалізованого 

стратегічного управління, оптимальна модель стратегічного управління.

In the thesis the theoretical approaches to the determination of the essence of 

strategic management by an industrial enterprise are investigated; the main factors 

influencing the system of strategic enterprise management are determined; revealed 

the main components of the overall model of strategic management of the enterprise; 

the algorithm of determining the priority of a strategic set based on the process of the 

goal determination is substantiated. The directions of the choice of an effective model 

of strategic management by an industrial enterprise are considered.

Key  words:  strategic  management,  models  of  effective  strategic  enterprise 

management, model of formalized strategic management, optimal model of strategic 

management.
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