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Реферат 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему 

«Визначення шляхів розвитку бізнесу в аграрній сфері України». 

61 сторінка, 13 рисунків, 7 таблиць, 27 використаних джерел. 

 

АГРАРНА СФЕРА, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАПЧАСТИНАМИ ДО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, РОЗВИТОК БІЗНЕСУ 

 

Об’єкт дослідження – процес обґрунтування напрямів розвитку 

бізнесу в аграрній сфері. 

Предмет дослідження – підприємницька діяльність в сфері торгівлі 

запчастинами для сільськогосподарської техніки. 

Методи дослідження: узагальнення та систематизації; 

горизонтальний та вертикальний аналіз; аналітичний; графічний. 

Отримані результати. У першому розділі: проаналізовано сучасний 

стан сфери сільського господарства, його виробництва, а також 

визначена проблематика цієї сфери та її стан в умовах війни. У другому 

розділі: проведено аналіз підприємництва у сфері сільського 

господарства, а також більш детальніше сфери торгівлі запчастинами до 

сільськогосподарської техніки. Визначено проблеми та стан в умовах 

війни, результати діяльності суб’єктів господарювання, а також 

проведено аналіз подальших перспектив розвитку бізнесу в сфері 

сільського господарства. У третьому розділі: проведено аналіз 

діяльності ТОВ «Профіімтех», розглянуто вплив мікро та 

макросередовища на його діяльність, а також визначено перспективи 

його розвитку за допомогою SWOT-аналізу. 

   Сфера використання результатів: діяльність суб’єктів, які 

відповідають за управління розвитком сфери сільського господарства та 

тих чи інших видів підприємництва в цій сфері. 
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