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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми роботи:  

Нестабільність економіки обумовлює необхідність для кожного суб'єкта 

господарювання АПК постійно шукати шляхи підвищення ефективності своєї 

діяльності, прогнозувати та планувати розвиток підприємства згідно потреб 

ринкової економіки. Вирішення означених аспектів проблеми визначило 

актуальність вибору теми дипломного проекту. 

Мета дослідження –розробка методичних і практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності господарської діяльності, прогнозування економічного 

розвитку за обґрунтованого використання наявних ресурсів. 

Наукова новизна одержаних результатів розроблено багатофакторну 

динамічну модель оцінки ефективності виробництва продукції 

Практичне значення одержаних результатів. В дипломній роботі 

розглянуто та обґрунтовано доцільність впровадження заходів з підвищення 

технічного рівня забезпеченості підприємства. 

Апробація результатів магістерської. Окремі результати роботи 

доповідались на Ⅶ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та 

студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» 28-29 листопада 2018 року. 

Структура роботи: Магістерська робота скаладається з вступу, шести 

розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

роботи 126 сторінок комп’ютерного тексту, вона містить 24 рисунків, 29 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено мету 

та завдання, об’єкт та предмет, методи та інформаційну базу дослідження. 

У розділі «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ» охарактеризовано стан та тенденції розвитку суб’єктів 

господарювання АПК, наведено особливості розвитку агропромислового 

виробництва України та його типи. 

У розділі «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖУВАНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА»  Факторна оцінка економічного розвитку досліджуваного 

об’єкта ТОВ «Шумськ АГРО» дала можливість виявити чинники, що сприяють 

економічному розвитку, або ж його уповільнюють. Визначений тренд прогнозної 

оцінки показника економічного розвитку забезпечуватиме інформованість системи 

управління щодо тенденцій можливого розвитку, принятя ефективних оперативних 

рішень щодо можливості подальшого розвитку підприємства. 

За змінами у використання майнових та трудових ресурсів визначено тип 

розвитку ТОВ «Шумськ АГРО», для якого характерним є інтенсивне використання 
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наявних ресурсів, оскільки частка інтенсивних факторів з позиції використання 

майна та відповідного впливу на результуючий показник обсягу виробництва  

складає за розрахунками 1,045 та має позитивний результат, коли екстенсивні 

фактори характеризуються негативним впливом і їх частка становить 0,045. 

У розділі «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗНОЇ ОЦІНКИ 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА»  

Розроблено багатовакторну модель оцінки урожайності на рівні регіону та 

оцінку формування ресурсів для забезпечення ефективності виробництва ТОВ 

«Шумськ АГРО» 

У розділі «СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА» змодельовано стан беззбитковості 

функціонування ТОВ «Шумськ АГРО» за використання методу найменших 

квадратів. 

У розділі «ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ»  

подано результати бґрунтування економічної ефективності проекту з технічного 

оновлення підприємства. 

У розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ» розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних 

ситуаціях. 

 

Висновки 

У магістерській роботі подано результати обґрунтування доцільності 

технічного оновлення підприємства, розроблено на основі регресійного аналізу 

багатовакторну модель оцінки урожайності та ефективності формування ресурсів 

для забезпечення відповідного рівня виробництва.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ 

Якобчук У.М. Аналіз розвитку агропромислового комплексу в Україні / 

Якобчук У.М., Л.Є Гац Л.Є., Лозарищак С.М. // Тези доповідей VII Міжнародної 

науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 

сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – с. 270-271. 

 

АНОТАЦІЯ 

Магістерська робота виконана студенткою Якобчук У.М. на тему: «Прогнозна 

оцінка розвитку АПК в регіоні (на прикладі ТОВ «Шумськ Агро»)» - Рукопис. 

Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом 

підготовки 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2018. 

В першому розділі охарактеризовано сучасний стан розвитку форм 

господарювання в секторі АПК та особливості розвитку агропромислового 
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виробництва в Україні. В другому розділі проведено аналіз показників економічного 

розвитку ТОВ «Шумськ АГРО» В третьому розділі роботи розроблено 

багатофакторну математичну модель оцінки ефективності виробництва продукції, та 

модель оцінки формування ресурсів за виробничою функцією. 

В спеціальній частині проведено прогнозування запасу фінансової міцності 

ТОВ «Шумськ АГРО» «. В п’ятому розділі економічно обґрунтувати доцільність 

впровадження заходів з підвищення технічного рівня забезпеченості. В шостому 

розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

Ключові слова: економічний розвиток, моделювання, обгрунтування. 

 

ANNOTATION 

 

Master's work is done by the student Yakobchuk U.M. on the topic: "Forecast 

assessment of the development of agro-industrial complex in the region (on example, LLC 

"Shumsk Agro") - Manuscript. 

Study on obtaining an educational qualification level Master's degree in the field of 

preparation 051 "Economics" - Ternopil National Technical University named after Ivan 

Puluj. - Ternopil. 2018 

The first chapter describes the current state of development of business forms in the 

sector of agriculture and the peculiarities of the development the agro-industrial 

production in Ukraine. In the second section, the analysis of indicators of economic 

development of LLC "Shumsk Agro" was conducted. In the third section of the work, a 

multifactorial mathematical model for evaluating the production efficiency, and a model 

for assessing the formation of resources by production function is developed. In the special 

section, the forecast of the financial stability of LLC "Shumsk Agro" was made. In the 

fifth section, the measures to improve the technical level of security is justified. The sixth 

section deals with occupational safety and emergency situations. 

 

 


