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     РЕФЕРАТ

    Дипломна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної
проблеми щодо забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського
підприємства. В дослідженні окреслені теоретичні основи формування 
економічної стійкості агропромислового підприємства; проведений аналіз
складових забезпечення економічної стійкості підприємства; обгрунтовані наукові
підходи щодо вдосконалення механізму формування та підвищення економічної 
стійкості сільськогосподарського підприємства.
    Ключові слова : економічна стійкість, підсистеми економічної стійкості 
підприємства, основні елементи економічної стійкості підприємства, механізм 
забезпечення економічної стійкості агропромислових підприємств, загрози 
економічній стійкості підприємств, управління економічною стійкістю 
підприємства, модель економічної стійкості підприємства.

    The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practical
problem of ensuring the economic stability of an agricultural enterprise. The study
outlines the theoretical foundations for the formation of economic sustainability of
agro-industrial enterprise; the analysis of the components of ensuring the economic
stability of the enterprise; scientific approaches to improve the mechanism of
formation and increase of economic stability of agricultural enterprise are
substantiated.
    Keywords: economic stability, subsystems of economic stability of the
enterprise, basic elements of economic stability of the enterprise, mechanism of
ensuring economic stability of agro-industrial enterprises, threats to economic
stability of enterprises, management of economic stability of the enterprise, model
of economic stability of enterprises.


