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РЕФЕРАТ
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господарством. Рукопис. Випускна робота на здобуття ступеня вищої освіти
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Об’єктом дослідження є процеси розвитку логістики в системі
менеджменту підприємств аграрної сфери економіки.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і
практичних засад розвитку логістики в управлінні підприємствами аграрної
сфери економіки.
Мета роботи – розвиток теоретичних основ та розробка практичних
рекомендацій щодо розвитку логістики в системі управління фермерських
господарств.
Завданнями випускної роботи є: визначено сутність підприємницької
логістики та основні напрями її еволюції; встановлено характер зв’язку
агрологістики з процесами управління та ланцюгами економічної системи;
проаналізовано організацію логістики в контексті розвитку ринкових умов в
агропромисловому комплексі; виявлено тенденції розвитку фермерських
формувань у середовищі агрологістики; проаналізовано господарську
діяльність фермерського господарства «Лунки»; проведено аналіз
економічної ефективності виробництва і продажу зерна у фермерському
господарстві «Лунки»; удосконалено процеси формування системи логістики
фермерських господарств та розроблено факторну та структурно-
організаційну моделі формування системи логістики для фермерських
господарств; узагальнено основні цілі і напрями інтегрованого розвитку
агрологістичних систем; удосконалено логістичне управління забезпечення
ефективної діяльності ФГ «Лунки».
Робота містить: 88 сторінок, 15 таблиць, 22 рисунка, список літератури:
43 найменування.
Ключові слова: логістика, агропромисловий комплекс, фермерські
господарства, агрологістична система, управління.


