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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена актуальному науково-практичному питанню

щодо формування ефективного організаційно-економічного механізму розвитку

сільськогосподарського  підприємства.  В  дослідженні  окреслені  теоретичні

аспекти  формування  організаційно-економічних  механізмів  ефективної

діяльності  аграрних  підприємств;  визначені  складові  оцінки  організаційно-

економічного  механізму  підвищення  ефективності  діяльності  підприємства;

обґрунтовані напрями розвитку механізму діяльності аграрного підприємства.  

Ключові  слова:  аграрне  підприємство,  організаційно-економічний

механізм діяльності,  ефективність діяльності,  оцінка ефективності діяльності,

сталий розвиток, моніторинг, інтегровані сільськогосподарські підприємства.

The diploma thesis is devoted to the pressing scientific and practical question

on the formation of  an effective  organizational  and economic mechanism for  the

development of an agricultural enterprise. The study outlines the theoretical aspects

of the formation of organizational and economic mechanisms of effective activity of

agricultural enterprises; the components of the evaluation of the organizational and

economic mechanism for improving the efficiency of  the enterprise;  directions of

development of the mechanism of activity of agrarian enterprise are substantiated.

Keywords: agricultural enterprise, organizational and economic mechanism of

activity,  efficiency  of  activity,  evaluation  of  efficiency  of  activity,  sustainable

development, monitoring, integrated agricultural enterprises.


