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РЕФЕРАТ

    В тексті: сторінок 108, рисунків 18, формул 6, таблиць 34; використано
літературних джерел 59.
    В роботі розглянуті теоретико-методичні основи управління стратегічним
розвитком підприємства з метою підвищення рівня його ринкової стійкості,
проведено термінологічне дослідження категорій «ринкова стійкість» та
«стратегічний розвиток підприємства», вивчено сучасні підходи до управління
стратегічним розвитком підприємства з метою забезпечення його ринкової
стійкості; проведено аналіз показників фінансово-господарської діяльності
підприємства агропромислового комплексу, оцінку рівня ринкової стійкості
підприємства, розроблено прогнозну модель залежності обсягу прибутку
підприємства від рівня його ринкової стійкості, запропоновано інструментарій
стратегічного управління розвитком підприємства у вигляді матриці вибору
стратегій забезпечення стійкості агропромислового підприємства
    Ключові слова: ринкова стійкість підприємства, управління стратегічним
розвитком, управління стратегічним розвитком з метою підвищення ринкової
стійкості підприємства



     The paper considers the theoretical and methodological foundations of
managing the strategic development of an enterprise with the aim of increasing its
market stability, conducts a terminological study of the categories “market stability”
and “strategic development of an enterprise,” studies modern approaches to managing
the strategic development of an enterprise in order to ensure its market stability; the
analysis of indicators of financial and economic activity of the enterprise of the agro-
industrial complex, the assessment of the level of market stability of the enterprise, the
forecast model of the dependence of the company's profit on the level of its market
stability, the toolkit of strategic management of the development of the enterprise in
the form of a matrix for choosing strategies for ensuring the sustainability of the agro-
industrial enterprise is proposed
    Keywords: enterprise market stability, strategic development management,
strategic development management in order to increase the enterprise market stability


