
РЕФЕРАТ  
Дипломна робота на тему: «Управління стратегічної стійкості  підприємства в умовах загострення 

конкуренції» містить  133  сторінки, 65 таблиць, 26 рисунків, 4 додатки. Список використаних джерел  
нараховує 62 найменування. 

Актуальність теми. Управління  стратегічною стійкістю  підприємства  є не тільки економічною 
проблемою, й проблемою соціальної спрямованості. Управління та підтримка стійкості діяльності 
підприємства є одним з альтернативних шляхів розв’язання проблем економіки.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Диплома робота другого 
(магістерського) рівня вищої освіти виконувалась в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» відповідно до планів наукових досліджень кафедри менеджменту за 
темою «Управління стратегічною стійкістю підприємства в умовах загострення конкуренції» (№ ДР 
0114U001135).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є узагальнення теоретичних питань та 
обґрунтування практичних положень щодо управління стратегічною стійкістю в умовах загострення 
конкуренції сільськогосподарського підприємства. Завдання: розглянути концептуальні аспекти 
оцінювання управління стратегічною стійкістю підприємства, дослідити сучасні підходи до управління 

стратегічною стійкістю підприємства, провести діагностику стану підприємств сільськогосподарської 
галузі в умовах загострення конкуренції, проаналізувати фактори, що впливають на удосконалення 
управління стратегічною стійкістю підприємства,оцінити та визначити рівень стратегічної стійкості ТОВ 
"Високий врожай",сформувати механізм управління стратегічною стійкістю підприємства, провести 
економічне оцінювання запропонованих заходів щодо удосконалення управління стратегічною стійкістю 
ТОВ "Високий врожай". 

Об’єктом дослідження є процес управління стратегічною стійкістю підприємства в умовах 

загострення конкуренції. 
Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти удосконалення 

управління стратегічною стійкістю підприємств в умовах загострення конкуренції. 
Методи дослідження. при дослідженні сутності стратегічної стійкості було використано методи 

аналізу, синтезу та узагальнення. За допомогою цих же методик було проаналізовано стан 
сільськогосподарської галузі в Українї. Використання системного підходу дало змогу побудувати 
структуру стратегічної стійкості. За допомогою таких методик як оцінювання ключових факторів успіху 
та побудова профілю полярностей було оцінено фактори, що впливають на стратегічну стійкість 

підприємства. Для оцінки стратегічної стійкості було використано метод розрахунку інтегрального 
показника. 
 Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено процедуру аналізу  та оцінювання 
стратегічної стійкості, розроблено механізм управління стратегічною стійкістю, який базується на 
теоретичних та практичних заходах по управлінню стратегічної стійкості та передбачає розрахунок 
інтегрального показника, та показників ефективності управлінської діяльності як критерії 
конкурентоздатності підприємства, враховуючи рівень конкуренції на ринку. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дипломній роботі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» рекомендації та пропозиції щодо впровадження механізму управління 
стратегічною стійкістю підприємства були представлені на розгляд керівництву ТОВ "Високий врожай", 
яким визнано можливість практичного застосування в майбутньому окремих пропозицій в частині 
впровадження окремих запропонованих заходів, зокрема встановлення нової виробничої лінії  (акт 
впровадження № 25/0119 від 10.12.2015). 
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