
РЕФЕРАТ 

 

Анотація 

 

Тема роботи: «Дослідження процесу управління диверсифікацією 

діяльності підприємства, на прикладі ПАП «Нива» 

 

Дипломна магістерська робота: 171с., 30 рис., 43 табл., 2 додатків,    

103 літературних джерел. 

 

Об'єкт дослідження − процеси формування системи управління 

диверсифікацією діяльності вітчизняних підприємств. 

Метою роботи є обґрунтування проектних рішень щодо 

удосконалення виробничо-господарської діяльності підприємства шляхом 

проведення диверсифікації. 

Методи дослідження – економіко-статистичного, системного та 

порівняльного аналізу, метод експертного опитування, діалектичного 

пізнання, економічного синтезу. 

Розроблено проектні рішення щодо обґрунтування доцільності 

виробництва паливних брикетів, здійснення диверсифікації діяльності ПАП 

"Нива" шляхом придбання у лізинг сільськогосподарської техніки, 

доцільності вирощування та реалізації пророслих зерен злакових культур. 

 

Результати впроваджено у діяльність приватного аграрного 

підприємства «Нива». 

 

Ключові слова: диверсифікація виробничої діяльності, технологічне та 

кадрове забезпечення, економічне оцінювання, обґрунтування доцільності, 

сільськогосподарська галузь, приватне аграрне підприємство. 

 

 



Аннотация 

 

Тема работы: «Исследование процесса управления 

диверсификацией деятельности предприятия, на примере ПАП «Нива» 

 

Дипломная магистерская работа: 171 стр., 30 рис., 43 табл.,                     

2 приложений, 103 литературных источника. 

 

Объект исследования – процессы формирования системы управления 

диверсификацией деятельности отечественных предприятий. 

Целью работы является обоснование проектных решений по 

совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия путем проведения диверсификации. 

Методы исследования – экономико-статистического, системного и 

сравнительного анализа, метод экспертного опроса, диалектического 

познания, экономического синтеза. 

 

Разработаны проектные решения по обоснованию целесообразности 

производства топливных брикетов, осуществление диверсификации 

деятельности ПАП "Нива" путем приобретения в лизинг 

сельскохозяйственной техники, целесообразности выращивания и 

реализации проросших зерен злаковых культур. 

 

Результаты внедрены в деятельность частного аграрного предприятия 

«Нива». 

 

Ключевые слова: диверсификация производственной деятельности, 

технологическое и кадровое обеспечение, экономическое оценивание, 

обоснование целесообразности, сельскохозяйственная отрасль, частное 

аграрное предприятие. 

 



 

 

Summary 

 

Theme "Investigation of management Diversification, for example  

PAP "Niva" 

 

Master Degree thesis contains of 171 pages, 30 pictures, 43 tables,                

2 additions, 103 literature sourses. 

 

The Object of Investigation is forming processes management 

diversification of domestic enterprises. 

The Aim of the Work is to study design solutions for the improvement of 

the economic activities of the enterprise through diversification. 

The Methods of Investigation are economic-statistical, and comparative 

analysis method of a poll dialectical knowledge, economic synthesis. 

 

Design solutions for rationale for production of fuel pellets, implementation 

of diversification PAP "Field" by purchasing leasing agricultural machinery and 

feasibility of cultivation and sale of sprouted grain cereals. 

 

Results implemented in the private agricultural enterprise "Niva". 

 

Key words: diversification of production, technological and human 

resources, economic evaluation, rationale, agricultural industry, private 

agricultural company. 


