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1. Аналіз ресурсного забезпечення та розвитку фермерських 

господарств регіону. 

2. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та 

особливості його формування і ефективного використання. 

3. Господарський механізм ефективного виробництва зерна в 

сільськогосподарських підприємствах. 

4. Державне регулювання розвитку малого аграрного підприємництва 

в умовах. 

5. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва у 

сільськогосподарському підприємстві. 

6. Економічна ефективність виробництва та реалізації молока у 

сільськогосподарських підприємствах. 

7. Економічне обґрунтування напрямів інноваційного розвитку 

підприємства. 

8. Експортний потенціал аграрних підприємств у 

сільськогосподарських підприємствах. 

9. Ефективність використання виробничого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств та напрями її підвищення. 

10. Ефективність використання земельних угідь в 

сільськогосподарських підприємствах. 

11. Ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств та напрями її підвищення. 

12. Забезпечення ефективності використання матеріально-технічної 

бази сільського господарства. 

13. Забезпечення соціальної регіональної політики, механізм 

регулювання. 

14. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування 

сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. 

15. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення. 

16. Інноваційне забезпечення ефективної діяльності підприємств. 

17. Інтенсифікація використання земельних угідь в 

сільськогосподарських підприємствах. 

18. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств на 

ринку продукції рослинництва. 



19. Механізм ефективного функціонування сільськогосподарських 

підприємств на ринку зерна. 

20. Механізм попередження довготривалого безробіття: формування та 

напрями розвитку. 

21. Мотивація праці та підвищення конкурентоспроможності персоналу. 

22. Напрями забезпечення рентабельності господарської діяльності 

аграрних підприємств. 

23. Напрями підвищення ефективності виробництва продукції 

рослинництва у сільськогосподарських підприємствах. 

24. Обґрунтування бізнес-плану виробництва нової продукції. 

25. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку 

рослинництва. 

26. Організаційно-економічний механізм ефективного використання 

землі у сільськогосподарських підприємствах. 

27. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості 

сільськогосподарських підприємств. 

28. Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості 

сільськогосподарських підприємств 

29. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-

інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. 

30. Організаційно-економічні аспекти розвитку скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах. 

31. Організаційно-економічні засади відродження скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах 

32. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності 

функціонування зернопродуктового (цукробурякового, молокопродуктового) 

підкомплексу АПК. 

33. Організаційно-економічні засади підвищення 

конкурентоспроможності зерна в умовах світових продовольчих і фінансових 

викликів 

34. Організаційно-економічні засади формування господарських 

структур ринкового типу в аграрному секторі. 

35. Організаційно-економічні засади формування органічного 

агровиробництва. 

36. Організаційно-економічні основи виробництва картоплі в умовах 

ринкових відносин 

37. Основні проблеми та напрями відтворення трудового потенціалу 

аграрних формувань 

38. Особливості сучасного розвитку сільських територій регіону. 

39. Оцінка агропродовольчого потенціалу регіону. 

40. Оцінка інвестиційної привабливості регіону. 

41. Перспективи розвитку виробничого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. 

42. Підвищення економічної ефективності виробництва та реалізації 

свинини. 

43. Раціоналізація організаційних форм господарювання в національній 

економіці. 



44. Регіональні особливості використання ресурсного потенціалу 

фермерських господарств. 

45. Регулювання ринку праці в умовах соціально-економічної кризи 

46. Ресурсно-технічне забезпечення сільськогосподарських 

підприємств. 

47. Рівень життя населення регіону: сучасні тенденції та перспективи. 

48. Розвиток зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах 

на інноваційних засадах. 

49. Розвиток лізингових відносин аграрних підприємствах. 

50. Розвиток особистих селянських господарств в системі національної 

економіки. 

51. Розвиток підприємництва в сфері сільського зеленого туризму. 

52. Розвиток сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів. 

53. Розвиток соціальної інфраструктури: інвестиційний аспект. 

54. Розробка стратегії розвитку підприємств малого бізнесу. 

55. Розробка та економічне обґрунтування стратегії розвитку 

підприємства. 

56. Система контролю в управлінській діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

57. Сільське безробіття: стан та шляхи подолання. 

58. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва: ринкові вимоги 

та наукові засади. 

59. Сталий розвиток сільських територій як напрям забезпечення 

економічного зростання. 

60. Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення. 

61. Стан та перспективи розвитку аграрних формувань на інноваційних 

засадах. 

62. Стратегічні засади організаційних трансформацій аграрних 

підприємств тваринницького напряму. 

63. Стратегія диверсифікації діяльності аграрних підприємств. 

64. Сучасний стан галузі та основні напрями реалізації інноваційних 

рішень у рослинництві. 

65. Сучасний стан та напрями підвищення ефективності використання 

земельно-ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору. 

66. Сучасний стан та основні напрями державного регулювання 

розвитку малого агарного підприємництва в Україні. 

67. Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя 

населення регіону. 

68. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних формувань на 

інноваційних засадах. 

69. Управління конкурентоспроможністю підприємства. 

70. Управління організаційним розвитком сільськогосподарських 

підприємств 

71. Управління прибутком аграрних підприємств. 

72. Управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств. 

73. Управління стратегічним потенціалом сільськогосподарських 

підприємств. 



74. Управління фінансовими ресурсами підприємств. 

75. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. 

76. Формування і розвиток механізму стимулювання агропромислового 

виробництва. 

77. Формування пропозиції на ринку картоплі в умовах глобалізаційних 

викликів. 

78. Формування результативного управління розвитком 

сільськогосподарських підприємств 

79. Формування ринку продукції органічного сільського господарства 

80. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських 

підприємств. 

81. Формування стратегії розвитку регіону. 

82. Формування та використання виробничо-ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств. 

83. Формування та використання трудового потенціалу фермерських 

господарств 

84. Формування та ефективність використання ресурсного потенціалу в 

контексті сталого розвитку. 


