
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота на тему: «Стратегічний потенціал підприємства: 

формування та вибір напрямів підвищення (на прикладі підприємства «Капарол 

Україна»)» містить 88 сторінок, 24 таблиці, 15 рисунків, 6 додатків. Перелік 

посилань нараховує 39 найменувань.  

Метою дипломної роботи є систематизація теоретико-методологічних 

положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування та вибору 

напрямів підвищення стратегічного потенціалу підприємства. 

Об’єкт дослідження – процес управління стратегічним потенціалом 

підприємства. 

Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних, методологічних 

та практичних аспектів формування заходів щодо розвитку стратегічного  

потенціалу підприємства «Капарол Україна». 

У процесі виконання дипломної роботи були використані загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження: метод експертних оцінок, методи економічного і 

статистичного аналізу, методи порівняння і групування, графічний метод. Для 

отримання аналітичної інформації були використані дані фінансової та 

статистичної звітності. 

Теоретичні висновки і науково-практичні рекомендації щодо розвитку 

стратегічного потенціалу підприємства можуть використовуватись в діяльності ДП 

«Капарол Україна». 

Ключові слова: стратегічний потенціал підприємства, локальні потенціали 

підприємства, розвиток підприємства, галузь лакофарбових матеріалів. 



ABSTRACT 

Bachelor's thesis includes 88 pages, 24 tables, 15 drawings, 6 attachments. 

The bibliography list consists of 39 items.  

The purpose of the work is systematization of theoretical and methodological 

provisions and substantiation of practical recommendations regarding the formation 

and selection of directions for increasing the strategic potential of the enterprise. 

The object of research - the process of managing the strategic potential of the 

enterprise. 

The subject of the research is the combination of theoretical, methodological 

and practical aspects of the formation of measures for the development of strategic 

potential of the company "Caparol Ukraine". 

In the process of doing the thesis were used general scientific and special 

methods of research: the method of expert assessments, methods of economic and 

statistical analysis, methods of comparison and grouping, graphical method. 

Financial and statistical data were used to obtain analytical information. 

Theoretical conclusions, scientific and practical recommendations for the 

development of strategic potential of the enterprise can be used in the activity of SC 

"Capolol Ukraine". 
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