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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі 

ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра, базується на знаннях, отриманих при вивченні 

наступних дисциплін: 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Теоретичні основи поняття «економіка». Ресурси і проблеми вибору в 

економіці. Предмет науки. Методологічні основи і методи дослідження. 

 

Підприємство як суб'єкт господарювання. Підприємство і його 

складові. Правові основи функціонування підприємств. Взаємозв’язки і 

відносини на підприємстві. Складові елементи підприємства. Конкуренція і 

підприємство.  

 

Матеріально-речові елементи підприємств. Поняття і класифікація 

ресурсів. Матеріально-технічна база як складова аграрних підприємств і її 

особливості. Механізація виробництва  і її стадії. Рівень механізації і показники 

використання техніки.   

 

Земельні ресурси підприємств та ефективність їх використання. 

Земля як специфічний, головний засіб виробництва та її особливості. 

Економічні основи родючості ґрунту. Земельні відносини та їх правова основа. 

Чинники і мотиви визнання землі як товару. Показники використання землі та 

шляхи підвищення ефективності її використання. 

 

Виробничі потужності підприємств. Характеристика виробничих 

фондів. Класифікація основних фондів. Економічна оцінка і забезпеченість 

фондами. Показники і шляхи покращення використання основних фондів. 

 

Оборотні засоби підприємств. Економічна суть оборотних засобів. 

Економічна ефективність використання оборотних засобів. Шляхи підвищення 

ефективності використання оборотних засобів 

 

Інвестиційна діяльність та капітальні вкладення підприємств. 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Ефективність інвестицій. 

Поняття і напрями капітальних вкладень. Методика визначення ефективності 

капітальних вкладень. 

 

Кадри підприємств і зайнятість. Ринок праці. Рівень використання 

трудових ресурсів. Умови та резерви підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів. Зайнятість і безробіття.  Показники та шляхи покращення 

використання трудових ресурсів. 
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Продуктивність праці. Характер праці та її особливості в аграрному 

секторі. Поняття, суть і показники продуктивності праці. Мотивація та оплата 

праці. Шляхи підвищення продуктивності праці.  

 

Витрати виробництва і собівартість продукції підприємств. Поняття 

витрат виробництва і собівартості продукції. Склад витрат виробництва. 

Класифікація витрат та управління ними на підприємстві. Шляхи зниження 

собівартості продукції. 

 

Ціни і ціноутворення на продукцію підприємства. Економічна суть і 

функції ціни. Види і система цін на продукцію аграрних підприємств. 

Принципи і методи ціноутворення. Ціновий механізм ринкової економіки. 

 

Ефективність діяльності аграрних підприємств. Поняття і суть 

економічної ефективності. Показники економічної ефективності діяльності 

підприємств. Рентабельність підприємства.  

 

Економічний ріст підприємства. Економічний ріст і його типи. Суть, 

поняття і показники інтенсифікації. Науково-технічний прогрес. 

 

Розширене відтворення і нагромадження в підприємствах. Економічна 

суть і особливості розширеного відтворення. Відтворення валового продукту, 

трудових ресурсів і основних фондів. Нагромадження і споживання. 

 

Розміщення, концентрація і спеціалізація виробництва. Поняття і суть 

розміщення виробництва. Суть та значення концентрації виробництва. 

Спеціалізація підприємства. Методика розрахунку рівня спеціалізації. 

Показники економічної ефективності спеціалізації.  

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЦІНОВА 

ПОЛІТИКА 

 

Економічна необхідність державного регулювання економіки та його 

зміст. Поняття механізму державного регулювання ринкової економіки. 

Поняття держави та її функції. Моделі державного регулювання економіки. 

 

Головні напрями державного регулювання ринкової економіки. 
Чинники, що визначають рамки державного регулювання економіки. Мета, 

складові та правові основи реформування аграрних підприємств. 

 

Державні органи управління в системі аграрної економіки. Основні 

інструменти економічної політики держави. Зміст грошово-кредитного 

регулювання економіки. Економічна безпека держави та її складові. Чинники, 

що визначають рамки державного регулювання економіки. Роль місцевих 

державних адміністрацій у державному регулюванні економіки. 
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Форми і методи державного регулювання економіки. Прямі і непрямі 

методи державного регулювання економіки. Правові основи державного 

регулювання економіки. Адміністративні методи державного регулювання 

економіки. Особливості податкової та грошово-кредитної державної політики. 

 

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Поняття інвестицій 

та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій та джерел їх формування. 

Особливості державного регулювання лізингу. 

 

Державна аграрна політика в Україні. Аграрна політика як складова 

економічної політики держави. Основні риси державної аграрної політики в 

Україні. Головні напрями аграрної політики в Україні. Державні соціальні 

програми як інструмент державного регулювання економіки. 

 

ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сутність і структура потенціалу підприємства. Потенціал підприємства 

як економічна категорія. Класифікація видових проявів потенціалу 

підприємства, його характерні риси. Структура потенціалу підприємства. 

 

Формування потенціалу підприємства. Потенціал підприємства як 

економічна система. Загальні підходи щодо формування потенціалу 

підприємства.  

 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Сутність та рівні 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Діагностика конкурентних 

сил. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

 

Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства. Особливості 

потенціалу підприємства. Поняття вартості та її модифікації. Принципи оцінки 

потенціалу підприємства. 

 

Методичний інструмент оцінки потенціалу підприємства.  
Загальна характеристика методичного інструменту оцінки вартості 

потенціалу підприємства.  

 

Оцінка вартості нерухомого майна. Особливості нерухомого майна як 

об'єкта оцінки. Оцінка вартості землі. Оцінка вартості будівель і споруд. 

 

Оцінка вартості машин і обладнання. Необхідність і особливості оцінки 

техніко-технологічного потенціалу підприємства. Класифікація об'єктів оцінки. 

Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. 

 

Оцінка нематеріальних активів. Сутність і класифікація нематеріальних 

активів підприємства. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. 
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Оцінка сукупного потенціалу підприємства. Необхідність, особливості 

та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу. Технологія застосування 

порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства. 

 

Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства. Особливості 

оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей. 

 

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції. Поняття 

категорії «стратегія». Стратегія фірми в контексті її економічної політики. 

Трактування «стратегії фірми». Еволюції концепції стратегії фірми. 

 

Стратегічний контекст підприємства. Аспекти стратегічного контексту 

підприємства. Ознаки, зміст та перелік типових стратегічних рішень. 

Підприємство в ринковому економічному середовищі та його стратегії.  

 

Визначення місії та цілей підприємства. Визначення місії 

підприємства. Формулювання мети та визначення завдань підприємства. 

 

Оцінювання зовнішнього середовища підприємства. Зовнішнє 

оточення фірми і його характеристика. Методологія аналізу зовнішнього 

оточення. Позиції зовнішнього аналізу. Стратегічне позиціювання 

підприємства в зовнішньому оточенні.  

 

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства. Підходи до аналізу 

внутрішнього середовища підприємства. Зміст аналізу внутрішнього середовища 

підприємства.   

 

Стратегія бізнесу підприємства. Поняття і призначення стратегії бізнесу 

підприємства. Типи стратегії бізнесу. 

 

Стратегія диверсифікації діяльності підприємства. Поняття 

диверсифікації діяльності підприємства. Характеристика типових стратегій 

диверсифікації діяльності підприємства. 

 

Стратегія зовнішнього розвитку підприємства. Зовнішній розвиток 

підприємства. Порядок формування стратегії зовнішнього розвитку 

підприємства. 

 

Корпоративна стратегія підприємства. Поняття і зміст корпоративної 

стратегії. Характеристика корпоративних стратегій підприємства.  

 

Методи формування стратегії розвитку підприємства. Загальна 

характеристика методів і методики розробки стратегії фірми. Матричні методи 

визначення стратегічного становища.  
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Альтернативність у стратегічному виборі. Формулювання та аналіз 

стратегічних альтернатив. Стратегічний вибір діяльності підприємства.  

 

Декомпонування корпоративної стратегії. Підходи до декомпонування 

корпоративної стратегії підприємства. Декомпозиція КС підприємства за 

функціональним підходом.  

 

Ризики обраної стратегії підприємства. Поняття ризику стратегії 

підприємства. Класифікація ризиків стратегії підприємства. Прийнятний ризик 

стратегії підприємства. Кількісна оцінка показників ризику стратегії 

підприємства. 

 

Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні. Сучасний стан стратегічного управління в Україні. Перспективи 

стратегічного управління в Україні. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ІНОВАЦІЙНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Види підприємств і об’єднань, їх організаційно-економічні основи. 

Сільськогосподарські підприємства, їх організаційно-економічні основи. 

Організаційно-економічні основи фермерських господарств. Організаційні 

форми міжгосподарських та агропромислових об’єднань. 

 

Земельні ресурси, їх використання та організація земельної території 

аграрних формувань. Види земельних угідь, їх призначення, облік та 

ефективність використання. Методи грошової оцінки земель. Організація 

землеустрою на території аграрних формувань. Організація робіт з охорони 

земельних ресурсів. 

 

Організація використання засобів виробництва в аграрних 

формуваннях. Організація внутрішньогосподарського транспорту. Організація 

технічного обслуговування, ремонту та зберігання техніки. Організація 

нафтогосподарства та електрогосподарства сільськогосподарських підприємств. 

 

Організація використання трудових ресурсів в аграрних 

формуваннях. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів 

аграрних формувань та мотивація праці. Організація робочих місць та їх 

планування. 

 

Основи раціональної організації виробництва в аграрних 

формуваннях. Спеціалізація і поєднання галузей сільськогосподарських 

підприємств. Розміри аграрних підприємств та їх підрозділів. Організація 

госпрозрахункових відносин в підприємстві.  
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Організація галузей рослинництва, тваринництва, підсобних 

виробництв і промислів. Організація основних виробничих процесів у галузі 

рослинництва. Організація кормовиробництва. Основи організації галузей 

тваринництва. Організація підсобних виробництв і промислів. 

 

Організація виробничо-економічних зв’язків аграрних формувань. 

Організація матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств. Організація зберігання, переробки та реалізації продукції 

аграрних формувань. 

 

Планування виробництва в аграрних формуваннях. Завдання і 

основні принципи планування економічного і соціального розвитку. Методи та 

нормативна база планування. Механізм планування та система планів. 

Перспективне планування розвитку сільськогосподарських підприємств. Річне 

планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Оперативне планування розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Основні форми державного планування. 

 

Бізнес-планування та інвестиційне проектування розвитку аграрного 

виробництва. Бізнес-план сільськогосподарського підприємства, його зміст і 

методика складання. Структура бізнес-плану. Функції і види бізнес-планів. 

Фінансовий план та оцінка ризиків. 
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Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня магістр проводиться за 200 – бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну і правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200- бальною шкалою ). 

При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 140 

балів. 

 

Програму розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії 

ЛНАУ протокол  № 4 від 07.03.2019 року. 

 

 


