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У роботі  досліджено  теоретичні  аспекти,  які  стосуються  стратегічного 

планування діяльності підприємства.  Проаналізовано проблеми впровадження 

стратегічного планування на підприємствах України та напрями їх вирішення. 

Також  виділено  наукові  підходи  щодо  оцінювання  системи  стратегічного 

планування  діяльності  промислових  підприємств.  Подані  техніко-економічні 

показники діяльності, проведено аналіз фінансових результатів та фінансового 

стану  об’єкта  дослідження.  У роботі  проведено  дослідження,  направлене  на 

вдосконалення стратегічного планування діяльності ПАТ «Кредмаш».

Ключові  слова:  стратегія, стратегічне  планування,  сценарний  підхід, 

стратегічний контур підприємства, конкурентоспроможність.

The  theoretical  aspects  related  to  the  strategic  planning  of  the  company's 

activity  are  investigated  in  the  paper.  The  problems  of  introduction  of  strategic 

planning at Ukrainian enterprises and directions of their solution are analyzed. There 

are also scientific approaches to assessing the strategic planning system of industrial 

enterprises. The submitted technical and economic indicators of activity, the analysis 

of financial results and the financial condition of the research object. The research 

was carried out in order to improve the strategic planning of the activity of PJSC 

«Kredmash».

Keywords: strategy, strategic planning, scenario approach, strategic contour of 

the enterprise, competitiveness
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