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1 
Організаційно-економічні засади розвитку особистих селянських 

господарств в умовах ринкових трансформацій. 

2 
Розвиток маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств 

на ринку продукції тваринництва. 

3 Організаційно-економічні умови розвитку зерновиробництва. 

4 Регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості. 

5 Розвиток соціальної інфраструктури села. 

6 
Еколого-економічний розвиток аграрного сектора національної 

економіки. 

7 Організація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. 

8 
Організаційне забезпечення функціонування та розвитку об’єднаних 

територіальних громад. 

9 
Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії соціально-

економічного розвитку регіону. 

10 Управління конкурентоспроможністю підприємств в ринкових умовах. 

11 
Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських 

територіях. 

12 
Рівень життя сільського населення та організаційно-економічний 

механізм його регулювання. 

13 
Організаційно-економічні засади розвитку рослинництва в особистих 

селянських господарствах. 

14 
Науково-теоретичне обґрунтування підвищення економічної 

ефективності розвитку галузі картоплярства. 

15 
Інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва продукції 

тваринництва агропромисловими підприємствами. 

16 
Формування результативного управління розвитком 

сільськогосподарських підприємств. 

17 
Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств аграрного бізнесу в умовах конкурентного середовища. 

18 
Організаційне забезпечення виробництва органічної продукції 

сільськогосподарських підприємств. 



19 
Організаційно-економічні засади формування господарських структур 

ринкового типу в аграрному секторі. 

20 Розвиток підприємництва в сфері сільського зеленого туризму. 

21 Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі. 

22 
Економічна ефективність виробництва зерна та підвищення його 

конкурентоспроможності. 

23 
Організаційно-економічний механізм ефективного використання землі у 

сільськогосподарських підприємствах. 

24 
Формування та структуризація ринку органічної агропродовольчої 

продукції. 

25 
Управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій в 

Україні. 

26 
Формування результативного управління розвитком 

сільськогосподарських підприємств. 

27 Формування стратегічних напрямів регіонального сільського розвитку. 

28 
Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та 

особливості його формування і ефективного використання. 

29 
Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. 

30 
Основні проблеми та напрями відтворення трудового потенціалу 

сільських територій. 

31 
Територіальний механізм стимулювання і підтримки сільського зеленого 

туризму. 

32 Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері. 

33 
Державне регулювання розвитку малого аграрного підприємництва в 

умовах. 

34 
Господарський механізм ефективного виробництва зерна в 

сільськогосподарських підприємствах. 

35 
Забезпечення ефективності використання матеріально-технічної бази 

сільського господарства. 

36 Забезпечення соціальної регіональної політики, механізм регулювання. 

37 
Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування 

сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. 

38 Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення. 

39 Інноваційне забезпечення ефективної діяльності підприємств. 

40 
Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та 

особливості його формування і ефективного використання. 

 


