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РЕФЕРАТ

    Дипломна робота присвячена актуальній науково-практичній проблемі
щодо забезпечення ефективності управління розвитком підприємства на 
перспективу. В дослідженні визначені теоретико-методичні засади стратегічного 
управління підприємством; окреслені проблеми та перспективи
ефективності стратегічного управління гірничо-добувної галузі в сучасних
умовах господарювання; проведена оцінка ефективності стратегічного
управління підприємства; обгрунтовані напрямки розвитку стратегічного
управління промисловим підприємством.
    Ключові слова : стратегія, стратегічне управління, гірничо-добувні
підприємства, результати діяльності підприємства, стратегічний план,
система стратегічних напрямків, стратегічний набір підприємства.

    The diploma thesis is devoted to the actual scientific and practical problem
of ensuring the efficiency of managing the development of the enterprise for the future. 
The theoretical and methodological foundations of strategic enterprise
management are defined in the research; outlined problems and prospects of
effectiveness of strategic management of the mining industry in modern conditions
of management; assessment of the effectiveness of strategic management of the
enterprise; substantiated directions of development of strategic management of
industrial enterprise.
    Keywords: strategy, strategic management, mining enterprises, results of
enterprise activity, strategic plan, system of strategic directions, strategic
recruitment of the enterprise.


