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РЕФЕРАТ

У роботі викладено теоретичні аспекти управління господарською 
діяльністю підприємства в умовах адаптації до змін кон’юнктури 
цільових ринків. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність 
підприємства. Проведено аналіз адаптації ПАТ «Кременчукм′ясо» до 
кон’юнктурних змін цільових ринків. Розроблена нова методика 
розрахунку адаптації підприємства до кон’юнктурних змін цільових 
ринків.

Ключові слова: управління господарською діяльністю, 
кон’юнктурні зміни, цільові ринки, ринкова кон’юнктура 
адаптація підприємства. 

The work outlined theoretical aspects of management of the economic 
activity of the enterprise in the conditions of adaptation to changes of 
target conjectural markets. The financial-economic activity of the 
enterprise analyzed. The analysis of the adaptation of PJSC 
"KremenchukMjasso" to the conjunctural changes of the target markets 
was conducted. Was developed new methodology for calculating 
adaptation of the enterprise to the conjunctural changes in target markets.
Key words: management of economic activity, conjunctural changes,
target markets, market conjuncture, adaptation of the enterprise.
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