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В  роботі  розглянуті  теоретичні  підходи  до  визначення  сутності 

економічної  поведінки  підприємства,  класифікації  її  видів  та  принципів 

формування, сформульовано концептуальні засади управління економічною 

поведінкою промислових підприємств; проведено аналіз стану та тенденцій 

розвитку  молокопереробної  галузі  в  Україні,  аналіз  показників  фінансово-

господарської  діяльності  молокопереробного  підприємства;  вдосконалено 

методику  та  здійснено  оцінювання  ступеня  раціональності  економічної 

поведінки підприємства; здійснено моделювання типу економічної поведінки 

підприємства  та  конкретизовано  її  тип  відповідно  до  отриманої  моделі; 

запропоновано  вдосконалений  інструментарій  прийняття  управлінських 

рішень щодо економічної поведінки підприємства в сфері формування його 

товарного портфелю.

Ключові  слова: економічна  поведінка  підприємства,  управління 

економічною поведінкою підприємства , оцінювання ступеня раціональності 

економічної поведінки підприємства.

In  work  theoretical  approaches  to  definition  of  essence  of  economic 

behavior of the enterprise, classification of its kinds and principles of formation are 

considered,  conceptual  bases  of  management  by  economic  behavior  of  the 

industrial enterprises are formulated; the analysis of a condition and tendencies of 

development of milk of a processing branch in Ukraine, the analysis of indicators 

of financial and economic activity of milk of the processing enterprise is carried 

out;  improved  the  methodology  and  evaluated  the  degree  of  rationality  of  the 

economic behavior of the enterprise; Modeling of the type of economic behavior of 

the enterprise is carried out and its type is specified in accordance with the model 

obtained;  The  advanced  toolkit  of  acceptance  of  administrative  decisions 

concerning  economic  behavior  of  the  enterprise  in  sphere  of  formation  of  its 

commodity portfolio is offered.

Key  words:  economic  behavior  of  the  enterprise,  management  of  the 

economic behavior of the enterprise, assessment of the degree of rationality of the 
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economic behavior of the enterprise
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