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Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки 

України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових 

відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і 

монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних 

відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів 

керування. 

У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку 

підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, 

спрямованих на споживача, і кінцевий результат – прибуток. 

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 

допомогою якого на ньому зважується комплекс проблем, пов’язаних з 

цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 

асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку 

маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 

своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.  

Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління 

організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять 

стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хочуть 

рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, 

повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в 

майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони 

зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб 

вирішувати ці проблеми. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його 

фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з 

основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. 

Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно 

вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - 

показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне управління - це 

прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про 



 

 

те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з 

практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що стратегія 

це засіб для створення додаткової вартості. 

Під впливом процесів реформування економіки в Україні поступово 

складається нова фінансова система, яка включає в себе різноманітні фінансові 

відносини, пов’язані з утворенням і використанням грошових ресурсів, а також 

сукупність фінансових установ країни. 

Враховуючи, що за нинішніх умов фінанси розширили межі свого 

впливу, усе більш актуальним стає завдання розробки методів і прийомів 

ефективного використання обмежених фінансових ресурсів, інвестування 

коштів в активи чи проекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику. 

Процес стратегічного управління підприємством досліджувало багато 

вiтчизняних і зарубiжних вчених-економiстiв, зокрема: Ансофф І., Скібіцький 

О.М., Василенко В.О., Нємцов В.Д., Міщенко А.П., Пономаренко В.С. та інші. 

Проте в зазначених працях, на мій погляд недостатньо розкрита 

проблема стратегічного аналізу середовища функціонування підприємства, 

виявлення його сильних і слабких сторін, погроз і можливостей, які необхідно 

враховувати при виборі стратегії підприємства, тому дослiдження цього 

питання є актуальним. 

Мета дипломної роботи полягає в вивчені дисципліни стратегічного 

управління міжнародного бізнесу підприємства, економічному та фінансовому 

аналізу діяльності підприємства та розробці практичних рекомендацій 

забезпечення ефективного антикризового управління, направленого на 

зміцнення фінансової стабільності. Метою дипломної роботи є: 

висвітлення актуальних теоретичних і практичних питань стратегічного 

управління підприємством; 

оцінка виробничо-господарської діяльності ДП “Завод хімічних 

реактивів” та аналіз ефективності методів стратегічного управління 

підприємством; 



 

 

обґрунтування основних шляхів підвищення ефективності використання 

методів стратегічного управління підприємством ДП “Завод хімічних 

реактивів. 

У відповідності до поставленої мети, визначено основні завдання даного 

дослідження, а саме: 

розкрити сутність стратегічного управління підприємством; 

оцінити слабкі і сильні сторони організації у сфері виробництва, 

трудових ресурсів, фінансів, маркетингу; 

визначити можливості та загрози у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі; 

проаналізувати процес реалізації стратегії за допомогою видів стратегій. 

Об’єктом дослідження виступає зовнішньоекономічна діяльність ДП 

«Завод Хімічних Реактивів». 

Предметом дипломного дослідження є процес стратегічного управління 

підприємством.  

Теоретичною та методологічною основою дослідження стали методи 

спостереження, порівняння, аналізу і синтезу, моделювання економічних явищ, 

фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів в галузі 

стратегічного управління підприємством. 

Інформаційною базою досліджень були чинні міжнародне законодавство, 

Закони України, Постанови Кабінету міністрів України, офіційні матеріали 

Держкомстату України, фінансові звіти та документи, монографічні 

дослідження, ресурси інтернету. 

Практичне значення і наукова новизна роботи полягає в тому, що 

теоретичні висновки та узагальнення, зроблені у ній, можуть бути використані 

у процесі підвищення ефективності стратегічного управління ДП “Завод 

хімічних реактивів”. 

 


