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Анотація 

українською: Дослідження на здобуття освітнього ступеня  магістра              

 (200 – 300 слів) 

за спеціальністю 051  «Економіка» - Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2020. 

Кваліфікаційну роботу виконано на 78 аркушах, містить 13 рисунків, 15 таблиць, 

додатки розміщено на 18 сторінках. В роботі використано 30 літературних джерел, а саме: 

законодавчі акти, монографії, підручники,статті, інтернет-сайти. 

Об’єкт дослідження – Фермерське господарство «СМП». 

Предмет дослідження – система показників, які характеризують діяльність 

господарства.  

Методи дослідження – економічний аналіз, факторний аналіз - модель DuPont, 

метод порівняння, SWOT – аналіз. 

В першому розділі розкрито теоретичні аспекти формування та обґрунтування 

інноваційної стратегії фермерських господарств. 

 В другому розділі проведено аналіз діяльності фермерського господарства «СМП». 

В третьому розділі обґрунтовано  інноваційну стратегію фермерського господарства 

«СМП», наведено переваги впровадження органічного виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах. В четвертому розділі висвітлені питання охорони 

праці та безпеці життєдіяльності на підприємстві. 

 
англійською: Research for obtaining a master's degree in specialty  

 (200 – 300 слів) 

051 "Economics". Ternopil Ivan Puluj National Technical University - Ternopil. 2020. 

Qualification work is performed on 76 sheets, contains 13 figures, 15 tables, appendices 

are placed on 18 pages. The work uses 30 literary sources, namely: legislation, monographs, 

textbooks, articles, websites. 

The object of research is the Farm enterprise “SMP”. 

The subject of research - a system of indicators that characterize the activities of the 

economy. 

Research methods - economic analysis, factor analysis - DuPont model, comparison 

method, SWOT - analysis. 

The first section reveals the theoretical aspects of the formation and justification of the 

innovation strategy of farms. 

The second section analyzes the activities of the farm enterprise “SMP”. The third section 

substantiates the innovative strategy of the farm enterprise “SMP”, advantages of implementing 

organic production in farms are followed. 

 

 

http://tntu.edu.ua/?p=uk/admission/rules/text/d3#page
https://in.tntu.edu.ua/

