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РЕФЕРАТ

В роботі розглянуті теоретичні засади інвестиційного забезпечення стратегії
розвитку сільськогосподарських підприємств,проведено термінологічне 
дослідження сутності категорії «інвестиційне забезпечення стратегії розвитку 
підприємства», досліджено тенденції та перспективи розвитку тваринництва в 
Україні та його інвестиційного забезпечення; проведено аналіз фінансово-
економічних складових інвестиційного забезпечення стратегії розвитку 
сільськогосподарського підприємства, проведено оцінку перспектив його 
стратегічного розвитку та існуючого рівня інвестиційного забезпечення; 
розроблено моделі впливу рівня інвестиційного забезпечення на показники 
розвитку тваринництва; запропоновано шляхи розвитку інструментарію
управління інвестиційним забезпеченням підприємства з використанням 
сценарного підходу.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення, стратегія розвитку, інвестиційне 
забезпечення стратегії розвитку

In the paper the theoretical principles of investment support of the strategy of
development of agricultural enterprises are considered, the terminology research of
the essence of the category "investment support of the enterprise development
strategy" is considered, the tendencies and prospects of livestock development in
Ukraine and its investment support are investigated; the analysis of financial and
economic components of investment support of the agricultural enterprise
development strategy was conducted, the prospects of its strategic development and
the existing level of investment support were evaluated; models of influence of the
level of investment support on livestock development indicators; The ways of
development of the toolkit for investment management of the enterprise with the use
of scenario approach are offered.

Key words: investment support, development strategy, investment support of
development strategy


