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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі освіт-

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

здобуття ступеня магістра, базується на знаннях, отриманих при вивченні на-

ступних дисциплін: 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Суть, роль і методологічні основи менеджменту. Менеджмент як спе-

цифічна сфера людської діяльності. Суть, зміст менеджменту й управління. 

Менеджмент як система наукових знань і як мистецтво управління. Менеджери 

та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Рівні управління. Групи 

менеджерів. Існуючі парадигми менеджменту.  

Закони, закономірності та принципи менеджменту. Закони й закономі-

рності менеджменту. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досяг-

ненні мети. Загальні принципи управління. Сучасні принципи менеджменту. 

Функції менеджменту. Поняття функцій процесу управління. Функції 

менеджменту як види управлінської діяльності. Класифікація функцій менедж-

менту. Процес організації управління та його складові. Взаємозв’язок елементів 

управління.  

Планування як загальна функція менеджменту. Суть планування.  

Методи розробки планів. Оцінка сильних і слабких сторін організацій. Місія 

організації та цілі в управлінні. Стратегічне планування та розробка стратегії. 

Планування реалізації стратегії. Загальна характеристика бізнес-планування. 

Концепція управління за цілями. 

Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. Владні 

повноваження, відповідальність і делегування. Процес делегування повнова-

жень і відповідальність. Організаційний механізм і структура управління.  

Елементи проектування організації. Вплив ситуаційних чинників на проекту-

вання організації. Головні форми проектування структур управління.  

Характеристика структур управління. 

Мотивація як загальна функція менеджменту. Зміст і еволюція понят-

тя мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації.  

Мотивація та компенсація. Сучасні підходи до мотивації персоналу. 

Контроль як загальна функція менеджменту. Суть і зміст контролю. 

Види контролю. Процес контролю. Поведінкові аспекти контролю.  

Характеристики ефективного контролю. Контроль і вимірювання результатів 

роботи персоналу. 

Регулювання як загальна функція менеджменту. Поняття регулюван-

ня та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регу-

лювання. 

Управлінські рішення. Суть і види управлінських рішень. Основні під-

ходи до прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Етапи раціонального ви-

рішення проблем. Моделі та методи прийняття рішень. Організація та контроль 

виконання рішень. 

Інформація та комунікації в менеджменті. Інформація, її види й роль у 

менеджменті. Класифікація інформації. Елементи системи обміну інформацією. 
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Поняття й роль комунікації. Види й форми комунікацій. Перешкоди в організа-

ційних комунікаціях. Комунікаційний процес, елементи й етапи процесу кому-

нікацій. 

Соціальна відповідальність і етика управління. Сутність відповідаль-

ності й етики в менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна реак-

ція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Етична поведінка як 

сукупність вчинків і дій людей. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 

Природа організаційних змін і управління ними. Природа організацій-

них змін. Управління змінами. Використання участі робітників в управлінні для 

здійснення змін. Значення ефективності, її види. Критерії та показники ефекти-

вності управління. Методи розрахунку економічної ефективності управлінської 

праці. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з 

удосконалення управління. 

Управління конфліктами, стресами та змінами. Природа конфлікту в 

організації, типи конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. Структурні 

методи вирішення конфліктів. Природа організаційних змін. Міжособистісні 

стилі вирішення конфліктів. Організаційний розвиток. Природа стресу. 

Управління трудовими ресурсами. Етапи управління трудовими ресур-

сами. Інвентаризація трудових спеціальностей. Формування трудових ресурсів. 

Розвиток трудових ресурсів. Методи підготовки управлінських кадрів і якість 

трудового життя. Підвищення якості трудового життя. 

Управління виробництвом: створення операційної системи. Систем-

ний підхід до управління операціями. Питання етики в управлінні виробницт-

вом. Проектування виробів і процесів у виробництві. Проектування продуктів і 

процесів у сфері послуг. Виробничі потужності, місцезнаходження, проектні 

рішення. Проектування робіт і нормування праці. 

Управління виробництвом: функціонування операційної системи. 

Характеристика календарного планування випуску продукції. Управління запа-

сами. Оперативне управління виробництвом. Сутність проектного підходу до 

управління організацією. Загальний менеджмент якості (ТQМ). Планування 

якості. 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  

Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції. Поняття кате-

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

Трактування «стратегії фірми». Еволюції концепції стратегії фірми. 

Стратегічний контекст підприємства. Аспекти стратегічного контексту 

підприємства. Ознаки, зміст і перелік типових стратегічних рішень.  

Підприємство в ринковому економічному середовищі та його стратегії.  

Визначення місії та цілей підприємства. Визначення місії підприємст-

ва. Формулювання мети та визначення завдань підприємства. 

Оцінювання зовнішнього середовища підприємства. Зовнішнє ото-

чення фірми та його характеристика. Методологія аналізу зовнішнього оточен-

ня. Позиції зовнішнього аналізу. Стратегічне позиціонування підприємства в 

зовнішньому оточенні.  
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Аналіз стратегічного потенціалу підприємства. Підходи до аналізу вну-

трішнього середовища підприємства. Зміст аналізу внутрішнього середовища пі-

дприємства.  

Стратегія бізнесу підприємства. Поняття та призначення стратегії біз-

несу підприємства. Типи стратегії бізнесу. 

Стратегія диверсифікації діяльності підприємства. Поняття диверси-

фікації діяльності підприємства. Характеристика типових стратегій диверсифі-

кації діяльності підприємства. 

Стратегія зовнішнього розвитку підприємства. Зовнішній розвиток пі-

дприємства. Порядок формування стратегії зовнішнього розвитку підприємст-

ва. 

Корпоративна стратегія підприємства. Поняття та зміст корпоративної 

стратегії. Характеристика корпоративних стратегій підприємства.  

Методи формування стратегії розвитку підприємства. Загальна характе-

ристика методів і методики розробки стратегії фірми. Матричні методи визначен-

ня стратегічного становища.  

Альтернативність у стратегічному виборі. Формулювання й аналіз 

стратегічних альтернатив. Стратегічний вибір діяльності підприємства.  

Ризики обраної стратегії підприємства. Поняття ризику стратегії підп-

риємства. Класифікація ризиків стратегії підприємства. Прийнятний ризик 

стратегії підприємства. Кількісна оцінка показників ризику стратегії підприєм-

ства. 

Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні. Сучасний стан стратегічного управління в Україні. Перспективи стра-

тегічного управління в Україні. 

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджмен-

ту. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (процесом). Природа 

операційної функції. Особливості операційного менеджменту. 

Операційна стратегія. Сутність і етапи розробки операційної стратегії. 

Формування стратегії виробництва товару. Розробка стратегії процесу.  

Особливості стратегій сервісних процесів. 

Операційна система організації. Сутність системного підходу до опера-

ційного менеджменту. Складові частини операційної системи. Класифікаційні 

підходи до операційних систем. 

Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. Поняття опе-

раційної діяльності підприємства. Поняття недостатнього, надлишкового та ре-

сурсу обмеженої потужності. Організація операційного процесу в просторі й 

часі. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. 

Управління процесом проєктування операційної системи. Проєкту-

вання операційної системи: сутність, цілі й етапи. Відмінності в проєктуванні 

продукту та послуги. Необхідність рішень із просторової організації діяльності. 

Проєктування робіт і нормування праці. 
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Управління поточним функціонуванням операційної системи.  

Стратегічне, тактичне й оперативне планування операцій, агрегативне плану-

вання. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Контроль за вико-

нанням робіт. Роль і завдання управління матеріальними ресурсами та запаса-

ми. Робоче середовище й умови праці, режим роботи. 

Управління проєктами. Сутність проєктного підходу до управління ор-

ганізацією. Планування проєктів. Техніка управління проєктами. Програмне за-

безпечення управління проєктами. 

Менеджмент якості й управління продуктивністю операційної діяль-

ності. Загальний менеджмент якості (ТQМ). Планування якості. Продуктив-

ність операційної діяльності. Шляхи підвищення продуктивності праці. 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Еволюція 

концепцій і теорій управління персоналом. Управління персоналом як специфі-

чна функція менеджменту. Системний підхід в управлінні персоналом органі-

зації. 

Управління персоналом як соціальною системою. Особистість: сут-

ність, структура, організаційна поведінка. Структура персоналу організації.  

Показники чисельності персоналу організації. Вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня працівників. 

Служба персоналу: організація та функції. Загальні організаційні заса-

ди управління персоналом організації. Служба персоналу й основні напрями її 

діяльності. Функції служби персоналу на сучасному етапі. Функції менеджера 

служби персоналу організації. 

Формування колективу організації. Колектив як соціальна група. Етапи 

створення й розвитку трудового колективу. Структура й ефективність трудово-

го колективу. Культура організації в управлінні персоналом. 

Згуртованість і соціальний розвиток колективу. Згуртованість колек-

тиву: сутність, стадії. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта 

управління. Соціальний розвиток колективу організації. Соціальні ролі та від-

носини в колективі. 

Кадрова політика та стратегії управління персоналом організації. 

Поняття та значення сучасної кадрової політики організації. Зміст кадрової по-

літики на різних етапах життєвого циклу організації. Стратегії управління пер-

соналом організації. 

Кадрове планування в організації: значення, цілі, задачі, принципи, 

етапи. Види планування роботи з персоналом організації. Визначення потреби 

організації в персоналі. 

Професійна орієнтація та трудова адаптація працівників. Професійна 

орієнтація в системі управління персоналом. Управління трудовою адаптацією. 

Організація праці персоналу. Аналіз праці й робочих місць працівників. 

Організація робочих місць працівників. Визначення та регламентування служ-

бових прав, повноважень і обов’язків працівників управління. 
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Управління винагородженням персоналу. Сутність і функції винагоро-

дження персоналу. Стратегія винагородження персоналу. Засади побудови сис-

теми винагороджень. Проєктування систем винагородження персоналу.  

Особливості винагородження менеджерів. 

Оцінювання й атестація персоналу організації. Системний підхід до 

оцінювання персоналу. Засади застосування систем оцінювання працівників. 

Критерії, що використовуються у системах оцінювання працівників. Методи й 

техніка оцінювання персоналу. Оцінювання спеціалістів і керівників в органі-

зації. Атестація персоналу організації. 

Управління розвитком і рухом персоналу організації. Сутність профе-

сійного розвитку персоналу. Кар’єра, її сутність, види, етапи. Управління 

кар’єрою персоналу. Навчання персоналу. Формування й підготовка резерву 

кадрів. Управління мобільністю кадрів. 

Управління процесом вивільнення персоналу. Причини вивільнення 

персоналу. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу вивільнення 

персоналу. Управління плинністю кадрів у підприємстві. 

Соціальне партнерство в організації: сутність і функції. Система регу-

лювання соціально-трудових відносин в організації. Колективний договір як 

головний засіб зміцнення соціального партнерства.  

Ефективність управління персоналом організації. Сутність ефектив-

ності управління, критерії та методи її оцінювання. Економічна, соціальна й ор-

ганізаційна ефективність управління персоналом. Оцінювання ефективності ді-

яльності служби персоналу організації. 

 

ЛОГІСТИКА 

Поняття й сутність логістики. Походження терміна, сучасні визначення 

логістики. Передумови, причини й етапи становлення логістики. Мета й за-

вдання логістики. Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у за-

стосуванні логістики. Роль логістики в реформуванні економіки України.  

Концепція й методологічний апарат інтегрованої логістики. Засади 

сучасної концепції логістики. Концептуальна основа інтеграції логістики.  

Інтеграція внутрішніх і зовнішніх матеріальних потоків. Системний підхід як 

методологічна база логістики. Логістика як сфера компетенції, що пов'язує 

компанію з її споживачами та постачальниками та сприяє підвищенню конку-

рентоспроможності.  

Об'єкти логістичного управління та логістичні операції. Об'єкти логі-

стичного управління та логістична діяльність. Характеристика потокових про-

цесів у логістиці. Поняття та показники матеріального потоку. Класифікація 

матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові пото-

ки та їх класифікація. Потоки послуг. Логістичні операції з матеріальними, ін-

формаційними, фінансовими та сервісними потоками. Загальні схеми взаємодії 

потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління інте-

грованими потоками.  

Логістична діяльність і логістичні функції. Логістичні процеси й логіс-

тична діяльність. Основні види логістичної діяльності: постачання та закупівлі, 
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зовнішнє та внутрішнє транспортування, складування, контроль запасів, ком-

плектування замовлень, вантажопереробка, управління фізичним розподілом, 

зворотна дистрибуція, вибір місця розміщення, комунікації. Організація логіс-

тичної діяльності. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними учас-

никами логістичного процесу. Основні логістичні функції та їх розподіл між рі-

зними службами підприємства. Інфраструктура логістичних процесів.  

Логістичний менеджмент у системі загального менеджменту.  

Логістична місія та логістичне середовище фірми. Визначення та місце логісти-

чного менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках 

логістичного менеджменту. Логістичний мікс «7К». Взаємодія логістичного 

менеджменту з маркетингом, із фінансовим та виробничим менеджментом.  

Логістика та стратегічне планування. Поняття ланцюга поставок і роль та місце 

логістики в ланцюгу поставок. Зв'язок логістики з основними функціональними 

сферами бізнесу. Логістичні зв'язки підприємства. Види організаційних струк-

тур управління логістикою.  

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері 

виробництва. Традиційна й логістична концепції організації виробництва. 

Внутрішньовиробничі логістичні системи та їх роль в удосконаленні управлін-

ня виробництвом товарів і послуг. Виштовхувальні та витягувальні системи 

управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Організація поста-

чання матеріальних ресурсів і управління запасами в мікро- виробничих логіс-

тичних системах. Ефективність застосування логістики при управлінні матеріа-

льними потоками на виробництві. 

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері 

обігу. Організація дистрибуції матеріалів і готової продукції. Традиційний і ло-

гістичний підходи до управління розподілом матеріалів і готової продукції.  

Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Внутрішня структура та принципи 

функціонування каналів розподілу. Логістичні посередники в дистрибуції, їх 

класифікація та функції. Координація та інтеграція дій логістичних посередни-

ків. Проєктування дистрибутивних систем. Ефективність застосування логісти-

ки при управлінні матеріальними потоками в сфері обігу.  

Логістичний підхід до обслуговування споживачів. Технологія роботи 

з клієнтами. Технологічна схема обробки замовлень. Логістичні принципи об-

слуговування. Поняття логістичного сервісу. Формування систем логістичного 

сервісу. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Методи оцінки рівня ло-

гістичного сервісу. Визначення оптимального рівня сервісу. Критерії якості ло-

гістичного сервісу.  

Склад і транспорт в логістиці. Роль складів при виробництві й розподілі 

продукції. Сучасні тенденції формування складської мережі підприємства.  

Типові логістичні рішення при оптимізації складської підсистеми. Розподільчі 

центри та їх розміщення. Забезпечення єдності складського процесу з транспо-

ртним. Логістична оцінка видів транспорту. Способи перевезення вантажів.  

Тарифікація перевезень і визначення витрат на перевезення. Вибір перевізника.  

Економічне забезпечення логістики. Структура й обсяги логістичних 

витрат. Вплив логістичних витрат на ринкову вартість продукції. Співзалеж-
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ність складових логістичних витрат. Підвищення ефективності виробництва 

продукції та послуг за рахунок управління логістичними витратами. Ідентифі-

кація конфлікту витрат. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства. 

Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості та конкурентоспромож-

ності підприємства. Вплив логістики на дохідність активів підприємства. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА  

І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

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

Різноманітність форм власності та господарювання – об’єктивна передумова 

формування ринкової економіки. Види аграрних формувань. Сільськогосподар-

ські підприємства, їх організаційно-економічні основи. Організаційні форми 

міжгосподарських і агропромислових об’єднань. Інші організаційно-правові 

форми господарювання в аграрній сфері. 

Земельні ресурси, їх використання й організація земельної території 

аграрних формувань. Земля – основа матеріального виробництва в сільському 

господарстві. Основи земельного законодавства. Методика грошової оцінки зе-

млі. Види земельних угідь, їх призначення, облік і ефективність використання. 

Реформування земельних відносин. Організація землеустрою та території агра-

рних формувань. Організація робіт з охорони земельних ресурсів. 

Організація використання засобів виробництва в аграрних форму-

ваннях. Засоби виробництва, джерела їх формування і відтворення. Оснащення 

аграрних підприємств основними й оборотними засобами. Комплектування го-

сподарств засобами виробництва й методика розрахунку потреби в техніці.  

Організація раціонального використання машинно-тракторного парку.  

Організація внутрішньогосподарського транспорту. Організація технічного об-

слуговування, ремонту та зберігання техніки. Організація нафтогосподарства й 

електрогосподарства сільськогосподарських підприємств. 

Планування виробництва в аграрних формуваннях. Завдання й осно-

вні принципи планування економічного й соціального розвитку. Методи та но-

рмативна база планування. Система внутрішньогосподарського планування. 

Перспективне планування розвитку сільськогосподарських підприємств. Річне 

(поточне) планування економічного й соціального розвитку сільськогосподар-

ського підприємства. Оперативне планування в сільськогосподарських підпри-

ємствах. 

Організація використання трудових ресурсів в аграрних формуван-

нях. Поняття ринку праці, його елементи й функції. Основні принципи та про-

гресивні форми організації праці. Організація робочих місць та їх планування. 

Спеціалізація й поєднання галузей сільськогосподарських підпри-

ємств. Економічний зміст і значення спеціалізації сільськогосподарського ви-

робництва в умовах ринкових відносин. Показники спеціалізації сільськогоспо-

дарських підприємств і фактори, що її визначають. Обґрунтування раціональ-

ного поєднання галузей сільськогосподарських підприємств. Обґрунтування 

раціональних виробничих типів сільськогосподарських підприємств.  
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Розміри аграрних формувань та їх підрозділів. Поняття й показники 

розмірів сільськогосподарських підприємств і їх підрозділів. Оптимальні розмі-

ри сільськогосподарських підприємств. Поєднання великого, середнього та дрі-

бного виробництва. Методика обґрунтування оптимальних розмірів сільського-

сподарських підприємств і їх виробничих підрозділів. 

Оплата праці й організація матеріального стимулювання в аграрних 

формуваннях. Соціально-економічна суть і основні принципи оплати праці. 

Форми й системи оплати праці. Тарифна система оплати праці та її елементи. 

Поточне авансування та преміювання протягом року й за кінцеві результати ви-

робництва. Організація оплати праці при орендних відносинах. Оплата праці в 

окремих галузях сільськогосподарських підприємств. 

Загальні питання організації галузей рослинництва. Завдання та шля-

хи розвитку галузей рослинництва. Структура посівних площ. Система сіво-

змін. Організаційно-економічна оцінка структури посівних площ, сівозмін, ку-

льтур і агротехнічних заходів. 

Організація основних виробничих процесів у рослинництві. Техноло-

гічні й організаційно-економічні вимоги та принципи організації виробничих 

процесів. Організація підготовки та внесення добрив. Організація основного й 

передпосівного обробітку ґрунту. Організація виробничих процесів при виро-

щуванні зернових колосових культур. Організація виробничих процесів при ви-

рощуванні круп’яних культур (гречки). Організація виробничих процесів при 

вирощуванні зернобобових культур. Організація виробничих процесів при ви-

рощуванні льону-довгунцю. Організація виробничих процесів при вирощуванні 

цукрових буряків. Організація виробничих процесів при вирощуванні картоплі. 

Організація овочівництва. 

Організація садівництва й виноградарства. Загальні питання розвитку 

садівництва й виноградарства. Виробничі типи господарств. Організація тери-

торії садів і виноградників. Організація інтенсивного садівництва. Організація 

вирощування саджанців. Організація виробничих процесів і праці в садівництві 

й виноградарстві. 

Організація кормовиробництва. Поняття кормової бази та принципи її 

організації. Класифікація кормових засобів і джерела їх надходження. Системи, 

типи годівлі тварин і кормовиробництва. Організація польового кормовиробни-

цтва. Організація виробничих процесів при вирощуванні основних кормових 

культур. Організація лукопасовищного кормовиробництва. Планування кормо-

виробництва. Кормовий план і баланс. 

Організація галузей тваринництва. Загальні питання організації галу-

зей тваринництва. Організація скотарства. Організація свинарства. Організація 

вівчарства. Організація птахівництва. 

Організація підсобних виробництв і промислів. Об’єктивна необхід-

ність і передумови розвитку підсобних виробництв і промислів. Класифікація 

підсобних виробництв і промислів. Принципи організації промислової діяльно-

сті аграрних формувань і організація праці. 

Організація матеріально-технічного забезпечення сільськогосподар-

ських підприємств. Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та 
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її завдання. Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських 

підприємств. 

Організація зберігання, переробки та реалізації продукції аграрних 

формувань. Організаційно-економічні основи системи «виробництво-

переробка», її місце в агробізнесі. Організація зберігання сільськогосподарської 

продукції. Розвиток переробного виробництва, його характеристика та класифі-

кація. Види переробки сільськогосподарської продукції. 
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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 та правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200-бальною шкалою). При цьому до участі у конку-

рсному відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного 

фахового випробування не менше 140 балів. 

 

Критерії оцінювання відповідей на питання фахового вступного випро-

бування: 

 відповідь у 90-100% від кількості балів оцінюється, якщо вступник у 

повному обсязі розкрив зміст питання; здатен формувати висновки і узагаль-

нення, вільно оперувати фактами та відомостями; правильно розв’язав завдан-

ня; 

 відповідь у 70-80% від кількості балів оцінюється, якщо вступник 

достатньо повно розкрив зміст відповіді, але при викладанні деяких аспектів не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки; правильно розв’язав завдання, але 

допустив незначні неточності; 

 відповідь у 50-60% від кількості балів оцінюється, якщо вступник в 

цілому розкрив основний зміст питання, але без обґрунтування та аргументації, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки; завдання 

розв’язав не повністю; 
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 відповідь до 50% від кількості балів оцінюється, якщо вступник не-

достатньо розкрив зміст теоретичних питань і практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності; завдання розв’язав частково або неправильно. 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 6 
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