
Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Сучасні вимоги до системи інформаційно-консультаційного забезпечення. 

2. Фактори, які спричиняють та забезпечують зміни в суспільстві. 

3. Що таке кооператив? Види кооперативів. 

4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх суть. 

5. Конституційні права громадян України щодо праці та заняття підприємницькою 

діяльністю. 

6. Які існують основні типи ринків? Особливості ринків сільськогосподарської 

продукції. 

7. Обов’язки суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 

 

 

 



  

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Коротка характеристика основних моделей дорадництва, що функціонують у світі. 

2. Правила ефективного уміння слухати 

3. Методи освітньої діяльності в системі сільськогосподарського дорадництва. 

4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх суть. 

5. Конституційні права громадян України щодо власності. 

6. Які існують основні типи ринків? Особливості ринків сільськогосподарської 

продукції. 

7. Об’єкти вивчення в екології. Основні екологічні поняття. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Характеристика державної університетської моделі служби дорадництва, її 

переваги та недоліки. 

2. Особливості надання дорадчих послуг різним категоріям виробників. 

3. Засоби спілкування зі сільськогосподарськими товаровиробниками. 

4. Використання інтернет-технологій у дорадчій діяльності. 

5. Поняття місцевого самоврядування в Україні. 

6. Що таке інфраструктура ринку? Елементи інфраструктури ринків 

агропродовольчої продукції. 

7. Принципи виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Характеристика державної міністерської моделі служби дорадництва, її переваги 

та недоліки. 

2. Напрями надання дорадчих послуг для різних категорій виробників 

сільськогосподарської продукції. 

3. Характеристика, переваги та недоліки масових методів дорадництва. 

4. Інформаційні ресурси аграрного сектору України. 

5. Законодавство України про територіальні громади населених пунктів України. 

Порядок створення територіальних громад. 

6. Суть підприємництва. Особливості аграрного підприємництва.  

7. Біодинамічна система землеробства. 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Характеристика дорадчої служби, що створюється у складі комерційних фірм, її 

переваги та недоліки. 

2. Розвиток ринкової інфраструктури в сільській місцевості. 

3. Поняття про формальну і неформальну освіту. 

4. Інформаційно-дорадчі системи. 

5. Представницькі органи місцевого самоврядування та їх повноваження. 

6. У чому полягає зміст закону пропозиції, закону попиту і пропозиції? 

7. Біологічна система землеробства. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Характеристика дорадчої служби, що створюється на базі фермерських організацій, 

її переваги та недоліки. 

2. Передача об’єктів соціальної інфраструктури, що перебувають у комунальній 

власності, в оренду суб'єктам підприємницької діяльності. 

3. Класифікація методів інформаційно-консультаційної діяльності. 

4. Інтелектуальні системи агромоніторингу. 

5. Поняття права комунальної власності, його роль у становленні і розвитку 

сільських населених пунктів. 

6. Які основні чинники впливають на попит та цінову еластичність попиту? 

7. Інтегрована система захисту рослин. 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Особливості надання дорадчих послуг приватними консультантами. 

2. Що таке кооператив? Види кооперативів. 

3. Процес консультування: основні етапи та їх сутність. 

4. Системи прогнозування врожайності. 

5. Суб’єкти права власності на землі сільськогосподарського призначення. Права і 

обов’язки власників земельних ділянок. 

6. Розкрийте механізм формування ринкової вартості  та ринкової ціни. 

7. Екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Порівняльна характеристика закордонних дорадчих служб. 

2. Розвиток несільськогосподарського підприємництва як спосіб підвищення рівня 

зайнятості сільського населення. 

3. Переваги та недоліки індивідуальних методів дорадництва. 

4. Використання спеціалізованих програмних продуктів управління аграрним 

підприємством. 

5. Суб’єкти права користування земельною ділянкою сільськогосподарського 

призначення, їх права та обов’язки. 

6. Що таке підприємство? Які організаційно-правові форми підприємств 

функціонують у сільському господарстві?  

7. Екологічні основи виробництва продукції тваринництва. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Історія створення та особливості діяльності дорадчих служб в Україні. 

2. Робота дорадчої служби з підготовки та реалізації програм розвитку сільського 

(зеленого) туризму. 

3. Оцінювання ефективності консультування. 

4. Автоматизація виробничих операцій у рослинництві. 

5. Порядок створення фермерського господарства. 

6. Назвіть переваги і недоліки дрібних підприємств порівняно з великими. 

7. Екологічна експертиза об'єктів екологічного контролю. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 10 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Нормативні акти, що регламентують діяльність сільськогосподарської дорадчої 

служби в Україні. 

2. Агроторгові доми та маркетингові групи з реалізації сільськогосподарської 

продукції та постачання матеріально-технічних ресурсів як інструменти розвитку 

ринкової інфраструктури в сільській місцевості. 

3. Завдання робочих програм у системі дорадництва та їх визначення. 

4. Автоматизація виробничих операцій у тваринництві. 

5. Склад земель сільськогосподарського призначення та їх правовий режим. 

6. Охарактеризуйте основні функції та принципи управління підприємством. 

7. Екологічна сертифікація в Україні та в Європейських країнах. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 11 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” про статус 

дорадника та експерта-дорадника. 

2. Організаційні форми створення і функціонування дорадчих служб. 

3. Роль планування в роботі дорадника. Етапи планування освітніх програм. 

4. Автоматизація виробничих операцій у садівництві. 

5. Порядок набуття права власності на земельну ділянку. 

6. Назвіть основні  вимоги  до  управління підприємствами менеджера. 

7. Протиріччя між економічними та екологічними інтересами суспільства. Підходи до 

їх вирішення.  

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 12 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Суб’єкти дорадчої діяльності. Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу 

діяльність” про права та обов’язки суб’єктів дорадчої діяльності. 

2. Поняття про дорадчий комітет, принципи формування дорадчих комітетів. 

3. Поняття про демонстрації. Організація демонстрацій. 

4. Інформаційні ресурси Європейського Союзу, пов’язані з сільським 

господарством. 

5. Порядок набуття права користування земельною ділянкою. 

6. Поняття і значення соціальної відповідальності та етики в менеджменті. 

7. Міжнародні угоди та законодавчі акти в галузі екології. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 13 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Які послуги відносять до дорадчих? 

2. Види дорадчих комітетів та їх призначення. 

3. Планування та вибір місця для проведення демонстрацій. 

4. Світові інформаційні ресурси у сільському господарстві. 

5. Підстави і порядок примусового припинення права користування земельною 

ділянкою. 

6. Які методи можуть бути використані для активізації діяльності окремої людини у 

виробництві? 

7. Екологічні проблеми в зонах тваринницьких комплексів.  

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 14 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Що таке соціально спрямовані дорадчі послуги? 

2. Побудова партнерських відносин через роботу дорадчих комітетів. 

3. Оцінювання і узагальнення результатів демонстрації. 

4. Застосування інформаційних хмарних технологій у сільському господарстві. 

5. Підстави і порядок примусового припинення права власності на земельну ділянку. 

6. Суть та необхідність проведення маркетингових досліджень. 

7. Методи очищення і утилізації гнойових стоків. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 15 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Встановлення вартості дорадчих послуг. 

2. Організація засідань дорадчих комітетів та їх проведення. 

3. Доведення наукової інформації до споживача. 

4. Застосування інформаційних технологій у системі точного землеробства. 

5. Підстави і порядок укладання договору оренди землі. 

6. Що таке привабливий для підприємства сегмент ринку? Як його встановити? 

7. Біотехнологія переробки відходів тваринництва. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 16 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

___________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Що ми розуміємо під кваліфікаційним свідоцтвом, сертифікатом 

сільськогосподарської дорадчої служби та реєстром дорадчих служб? 

2. Мета ситуаційного аналізу. 

3. Фінансування дорадчої діяльності: джерела, умови тощо. 

4. Використання дистанційного навчання в дорадчій діяльності. 

5. Підстави і порядок відчуження рухомого і нерухомого майна. 

6. Управління якістю продукції та послуг в системі маркетингу . 

7. Обов’язки суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 17 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Яка діяльність називається дорадчою? 

2. Фази моделі ситуаційного аналізу. 

3. Офісне діловодство. 

4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх суть. 

5. Поняття земельного сервітуту, порядок його встановлення та дії. 

6. Основні проблеми, які виникають на шляху реалізації продукції від виробника до 

споживача, варіанти рішень щодо їх подолання. 

7. Екологізація захисту рослин.  

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 18 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської регіональної 

кваліфікаційної комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Поняття служби дорадника та експерта-дорадника. 

2. Моніторинг ефективності реалізації дорадчих послуг. 

3. Основні принципи планування, розробки та виконання освітніх програм. 

4. Використання інтернет-технологій у дорадчій діяльності. 

5. Підстави і порядок укладання господарських договорів (постачання, підряду, 

оренди тощо). 

6. Конкуренція та особливості її формування в аграрній сфері. 

7. Об’єкти вивчення в екології. Основні екологічні поняття. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 19 

з професійної підготовки 

сільськогосподарських 

дорадників 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Філософія дорадництва. Основні положення дорадництва, їх суть. 

2. Ініціювання та реалізація молодіжних програм у сільських навчальних закладах та 

територіальних громадах. Молодіжні клуби. 

3. Мета освітніх програм та її формування у процесі складання програм. 

4. Інформаційні ресурси аграрного сектору України. 

5. Поняття спадщини, порядок прийняття спадщини за законом і за заповітом. 

6. Специфіка організації продажів на міжнародному ринку. 

7. Принципи виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 20 

з професійної підготовки 

сільськогосподарських 

дорадників 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської регіональної 

кваліфікаційної комісії 

_____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Принципи дорадництва. 

2. Дорадчі комітети, їх склад та функції. 

3. Роль дорадника, експерта-дорадника, дорадчого комітету у плануванні освітніх 

заходів. 

4. Інформаційно-дорадчі системи. 

5. Поняття трудового договору, його види. 

6. Суть інвестицій. Основні джерела інвестування та форми інвестицій. 

7. Біодинамічна система землеробства. 

 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 21 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської регіональної 

кваліфікаційної комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Психологічні та етичні аспекти дорадчої діяльності. 

2. Основні принципи раціональної організації роботи дорадчих комітетів. 

3. Роль науки в роботі дорадчої служби. Впровадження результатів наукових 

досліджень у виробництво. 

4. Інтелектуальні системи агромоніторингу. 

5. Порядок розгляду звернень (заяв, скарг тощо) громадян. 

6. Які основні фактори впливають на ефективність інвестицій? 

7. Біологічна система землеробства. 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 22 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Вимоги до дорадника. 

2. Обов’язкові елементи діяльності дорадчих комітетів. 

3. Вивчення і узагальнення передового досвіду. 

4. Системи прогнозування врожайності. 

5. Поняття колективного договору, порядок його укладання. 

6. Необхідність кредитування сільськогосподарських виробників. Види 

кредитування.  

7. Інтегрована система захисту рослин. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 23 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Нормальна і ненормальна психологія клієнта. 

2. Методи і джерела збору даних для ситуаційного аналізу. 

3. Роль дорадника, експерта-дорадника і виробника в організації демонстрації. 

4. Використання спеціалізованих програмних продуктів управління аграрним 

підприємством. 

5. Поняття договору позики, порядок його укладання. 

6. Необхідність та види державної підтримки сільськогосподарських виробників.  

7. Екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 

  



Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 24 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Суть зміни в суспільстві. Запланована зміна. 

2. Поняття про андрагогіку. 

3. "Мозкова атака" як метод активізації навчання. 

4. Автоматизація виробничих операцій у рослинництві. 

5. Підстави і порядок розірвання трудового договору. 

6. Чому кількість фермерських господарств у розвинутих країнах світу постійно 

скорочується? Зазначте позитивні й негативні наслідки цього процесу.  

7. Екологічні основи виробництва продукції тваринництва. 

 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 25 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Фактори, які спричиняють та забезпечують зміни в суспільстві. 

2. Формування матеріально-технічної бази комунального підприємства. 

3. Види неформальної освіти та їх роль  у системі дорадництва. 

4. Автоматизація виробничих операцій у тваринництві. 

5. Основні положення Закону України “Про фермерське господарство”. 

6. Що таке спеціалізація підприємства? Чим вона вигідна?  

7. Екологічна експертиза об'єктів екологічного контролю. 

 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 26 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Ролі агента зміни. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю і приватне підприємство як можливі 

суб’єкти управління об’єктами соціальної інфраструктури, їх переваги та недоліки. 

3. Вимоги до інформації під час використання масових методів дорадництва. 

4. Автоматизація виробничих операцій у садівництві. 

5. Основні  положення Закону України “Про особисте селянське господарство”. 

6. Які основні функції виконують державні та місцеві бюджети? 

7. Екологічна сертифікація в Україні та в Європейських країнах. 

 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 27 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Стадії процесу сприйняття змін. 

2. Кредитні спілки як інструмент мікрокредитування сільського населення та 

підприємницьких структур. 

3. Групові методи інформаційно-консультаційної діяльності. 

4. Інформаційні ресурси Європейського Союзу, пов’язані з сільським 

господарством. 

5. Основні положення  Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”. 

6. Функції податків. Види податків, що сплачують сільськогосподарські 

товаровиробники.  

7. Протиріччя між економічними та екологічними інтересами суспільства. Підходи до 

їх вирішення.  

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 28 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Типи сприйняття стратегії змін. 

2. Ситуаційний аналіз, його сутність та складові. 

3. Схема оцінювання програми дорадництва. 

4. Світові інформаційні ресурси у сільському господарстві. 

5. Основні положення Закону України  “Про охорону навколишнього природного 

середовища”.  

6. Сутність міжнародного поділу праці. В яких формах він розвивається? 

7. Міжнародні угоди та законодавчі акти в галузі екології. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 29 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

1. Необхідні складові процесу змін. 

2. Місце і призначення ситуаційного аналізу в процесі розробки освітньої програми. 

3. Підготовка і проведення демонстрацій. 

4. Застосування інформаційних хмарних технологій у сільському господарстві. 

5. Основні положення  Податкового Кодексу України щодо оподаткування прибутку 

підприємств. 

6. Основні та оборотні засоби, способи їх оцінювання та ефективність використання. 

7. Екологічні проблеми в зонах тваринницьких комплексів.  

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 



 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської 

облдержадміністрації 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 30 

на кваліфікаційний іспит  

з дорадництва 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Львівської 

регіональної кваліфікаційної 

комісії 

____________Гончаренко Л.В. 

«____»________2017р 

 

 

 

1. Повнота реалізації процесу змін. 

2. Функції та типи вчителів дорослих. 

3. Види дорадчих послуг та визначення їх ціни. 

4. Застосування інформаційних технологій у системі точного землеробства. 

5. Основні положення Закону України “Про громадські об’єднання”.  

6. Поняття витрат виробництва. Класифікація витрат. 

7. Методи очищення і утилізації гнойових стоків. 

 

 

 

 

 

Члени кваліфікаційної комісії:                                                  ___________________     

___________________     

___________________     

___________________      

___________________     

___________________     

 

 


