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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У основу концепції вступного іспиту для здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти – доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань     

05 «Соціальні та поведінкові науки», які вступають  до Львівського національного 

університету природокористування на навчання за освітньо-науковою програмою 

спеціальності 051 «Економіка», покладено компетенції, визначені у освітньо-

кваліфікаційній характеристиці, та дисципліни, що складають нормативну частину змісту 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців відповідного рівня. Програма 

передбачає здійснення перевірки теоретичних знань та практичних навичок, набутих 

здобувачами за час навчання на ОС «Бакалавр» та «Магістр», необхідних для 

ефективного засвоєння змісту дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти – доктора філософії  зі спеціальності 051  «Економіка»  галузі знань  

05 «Соціальні та поведінкові науки». Нормативною формою фахового вступного 

випробування для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора 

філософії  зі спеціальності 051 – «Економіка»  галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», які вступають до Львівського національного університету природокористування 

на навчання за освітньо-науковою програмою спеціальності 051 «Економіка», є екзамен. 

Вступний іспит передбачає виявлення у потенційних здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії  зі спеціальності 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» рівня вміння систематизувати 

теоретичні і практичні навички, отримані здобувачем вищої освіти за весь період 

навчання за спеціальністю 051 «Економіка»; вільного володіння методиками 

теоретичного дослідження при розв’язанні конкретних задач з різних предметних 

областей; підготовленості до здійснення самостійного аналізу та викладу матеріалу, 

вміння захищати свої знання перед екзаменаційною комісією; вміння аналізувати, 

досліджувати проблему і синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу 

матеріал, а також робити відповідні висновки. 

 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 Продуктивні сили суспільства: сутність, структура, показники розвитку. Науково-

технічний прогрес та науково-технічна революція. 

 Основні засади ринкової економіки. 

 Основні чинники виробництва, їх класифікація і особливості 

 Економічні закони суспільства як регулятори виробництва і середовище 

функціонування підприємств. Сутність економічних законів, об’єктивний характер, 

взаємозв'язок та механізм дії. Економічні інтереси. 

 Витрати виробництва та прибуток, їх структура. 

 Суть і види витрат виробництва. Собівартість продукції та її структура. 

 Поняття і методика розрахунку рівня собівартості одиниці продукції 

 Фінансовий стан підприємства. Методика аналізу фінансового стану. 

 Ефект масштабу виробництва.  

 Поняття та показники економічної ефективності і методика їх розрахунку 

 Поняття інтенсифікації та методика розрахунку показників її рівня 

 Ефективність як економічна категорія, види, критерії, показники рівня, чинники, 

шляхи підвищення.  

 Ефективність використання виробничих ресурсів – показники і методика розрахунку 

рівня їх значення. 

 Ефективність використання основних фондів – поняття, показники, шляхи підвищення 

 Ефективність використання енергетичних ресурсів та динаміка їх структури  

 Прибуток і методика визначення його обсягу. 

 Кооперація у аграрній сфері економіки – поняття, зміст, значення, види, шляхи, 

показники ефективності та методика розрахунку рівня їх значення. 

 Попит і закон попиту. Чинники, що впливають на попит. Ринковий попит.  

 Поняття і показники та чинники конкурентоспроможності підприємства 

 Поняття  і організаційні форми підприємництва. 

 Основні фонди. Їх складові. Показники руху. Ефективність використання та її 

показники.  

 Оборотні фонди Їх складові. Показники використання. 

 Заробітна плата: сутність, форми, системи. 

 Суть, значення і ефективність капітальних вкладень в сільському господарстві. Її 

показники. 

 Лізинг і його роль та ефективність у матеріально-технічному забезпеченні сільського 

господарства 

 Інвестиції. Класифікація форм і видів інвестицій. Ефективність інвестицій та її 

показники. Методика розрахунку. 

 Поняття продуктивності праці та методика визначення її показників 

 Інвестиційний ринок. Його суть, види та інфраструктура. Державна інвестиційна 

політика та механізм її реалізації. Методика визначення ефективності інвестицій. 

 Поняття і значення іноземних інвестицій. Державна політика регулювання іноземних 

інвестицій. 

 Інноваційна діяльність та інноваційна  політика. Поняття інноваційного розвитку 

підприємства та визначення рівня інноваційності підприємства.  

 Показники рівня інноваційності та методика розрахунку рівня їх значення. 

 Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів 

 Напрями і шляхи підвищення рівня інноваційності підприємства. 

 Поняття галузі та галузевої структури. Поняття і галузі агропромислового комплексу.  

 Виробничий напрямок і спеціалізація підприємства. Визначення рівня спеціалізації 



підприємства. 

 Поняття, теорії, моделі і чинники економічного зростання.  

 Поняття, засади і ефективність зрівноваженого розвитку сільських регіонів. 

 Якість продукції та економічні чинники і значення її підвищення 

 Засади ціноутворення. Особливості ціноутворення в умовах ринкової економіки.  

 Економічні функції держави в умовах ринку. Їх доцільність і ефективність. 

 Державне регулювання аграрного сектора економіки. Інструменти. Аграрний 

протекціонізм. Ефективність державного регулювання аграрного сектора економіки. 

 Регіональна структура економіки та її види. 

 Економічна суть, функції і структура ціни. Принципи і методи ціноутворення на 

продукцію аграрних підприємств. 
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

 

 Світова економіка як єдиний понаднаціональний простір. Її структура. 

 Типологічна класифікація країн світу та її критерії.  Показники рівня соціально-

економічного розвитку країни. 

 Суб’єкти та об’єкти глобальної економіки 

 Сутність глобального бізнесу та його організаційні форми  

 Форми і сфери прояву глобалізаційних процесів. 

 Роль міжнародної торгівлі у розвитку і глобалізації економіки. 

 Поняття, чинники, позитивні та негативні наслідки сучасної глобалізації.  

 Ступені міжнародної інтеграції. Європейський союз як економічне і політичне 

об'єднання. Цілі функціонування ЄС. 

 Передумови та сутність процесу міжнародної економічної інтеграції. 

 Поняття і особливості функціонування сучасних глобальних ринків. 

 Особливості формування глобального попиту та пропозиції на ринках товарів. 

 Види і роль міжнародних організацій у регулюванні сучасної світової економіки. 

 Глобальні проблеми продовольчої безпеки у світі. 

 Глобальні ринки робочої сили та міграційні процеси. 

 Глобальний валютний ринок і особливості його функціонування. 

 Міжнародні господарські організації – види, особливості, ефективність 

функціонування. 

 Регіоналізація економіки. Регіоналізація світового  сільського господарства. 

Макрорегіони та сільськогосподарські регіони світу. 

 Роль експорту та імпорту у формуванні структури національної економіки. Місце 

аграрної продукції у структурі експорту України. 

 Спеціальні (вільні) економічні зони – поняття, значення і динаміка розвитку. Їх 

географія і ефективність функціонування. 

 Світовий ринок капіталу та інвестицій – сутність, особливості та динаміка. 

 Нерівномірність глобалізації економіки у світі. Суспільні нерівності.  
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання.  Організаційно-правові форми 

підприємництва. 

 Переваги та недоліки найбільш поширених організаційно-правових форм 

підприємництва.  

 Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання. 

 Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. 

 Холдингова організація об’єднань підприємств. Переваги та вади. 

 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств 

 Організаційно-економічні відносини між учасниками об'єднань підприємств. 

 Горизонтальна і вертикальна інтеграція: суть, значення і види. 

 Специфіка різних організаційних форм корпоративних об'єднань. 

 Передумови та принципи створення агропромислових формувань. 

 Фінансування об’єднань підприємств. 

 Особливості промислово-фінансових груп та їх діяльності. 

 Глобалізація ринків та транснаціональні корпорації 

 Особливості і завдання транснаціональних корпорацій та їх функціонування.  

 Транснаціональні альянси. Синдикати та картелі. 
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК І КОНКУРЕНЦІЯ» 

 Суть, суб’єкти, види та функції ринку. Ринок як динамічна система. Концепція 

ринкової рівноваги. 

 Ринок як система економічних відносин суспільства: сутність, види, характеристика 

ринкових структур (досконала конкуренція, монополія, олігополія, монополістична 

конкуренція). 

 Основні риси і складові ринкової економіки. 

 Пропозиція і закон пропозиції. Чинники, що впливають на пропозицію. Ринкова 

пропозиція.  

 Ринок праці та його елементи. Функції ринку праці. Роль державної служби зайнятості 

у регулюванні ринку праці. 

 Ціновий механізм ринкової економіки. 

 Бізнес-план підприємства, його зміст, призначення і методика складання. Структура 

бізнес-плану. Функції і види бізнес-планів.  

 Ринкова рівновага. Взаємодія попиту і пропозиції.  

 Еластичність попиту і пропозиції.  

 Інфраструктура ринку. 

 Необхідність, цілі і методи державного регулювання ринкової економіки.  

 Економічні функції держави в умовах ринку.  

 Система державних регуляторів економіки (правові, адміністративні, економічні 

регулятори).  

 Тіньова економіка, причини її виникнення,  види та наслідки. 

 Соціально орієнтована ринкова економіка.  

 Поняття і сучасні теорії конкуренції 

 Значення конкуренції у ринковій економіці. 

 Види конкурентної боротьби. 

 Регулювання економічної конкуренції – сутність та методи. 

 Конкурентоспроможність і конкурентні переваги. 

 Діагностика конкурентного середовища підприємства. 

 Поняття і оцінювання конкурентоспроможності продукції. 

 Державне регулювання конкуренції в умовах ринкової економіки. Зміст і завдання 

антимонопольного комітету. 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

 Економічна сутність соціальної відповідальності.  Основні засади концепції соціальної 

відповідальності підприємства.  

 Соціальна відповідальність як складова забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства.  

 Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. 

 Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною 

відповідальністю. 

 Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 

відповідальності. 

 Економічна та соціальна сутність зайнятості. Види і форми зайнятості. Безробіття, 

його види та наслідки. Способи зниження. Роль бізнесу у зниженні рівня безробіття. 

 Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної 

відповідальності. 

 Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

 Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. 

 Оцінка ефективності соціальної відповідальності. 

 Соціальна відповідальність бізнесу у розрізі об’єктів відповідальності 

 Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 
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6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК» 

 Ризик як економічна категорія. Характеристики теорій ризику, наукових поглядів на 

проблему ризику, підходів до визначення даного поняття. 

 Сутність економічного ризику та напрямки його зниження 

 Основні джерела ризику і умови його виникнення. 

 Класифікація підприємницьких ризиків. Місце конкретного виду ризику в їхній 

загальній системі. 

 Економічний ризик та методи його вимірювання. 
 Чинники ризику безпосереднього впливу: конкуренти, споживачі, постачальники, 

інвестори, співвласники. Чинники ризику макросередовища. Внутрішні чинники 

ризику. 

 Застосування теорії ігор в умовах економічного ризику. 

  Інноваційна, регулятивна, захисна, аналітична та сануюча функції ризику. 

 Особливості функціонування підприємств за умов невизначеності. Сутність 

невизначеності та основні причини її створення та існування.  

 Видова класифікація невизначеності як середовища функціонування підприємства. 

Види невизначеності за класифікаційними ознаками. 

 Урахування чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її зниження. 

 Основні зони економічного ризику. 

 Методи кількісного оцінювання ризиків. Переваги й недоліки. 

 Оптимізація економічного ризику в умовах конфлікту. 

 Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності й ризику. 

 Вибір оптимальних стратегій в умовах невизначеності і економічного ризику. 

 Управління ризиками як невід’ємна складова діагностики підприємства. Сутність 

ризик-менеджменту. 

 Класифікація сільськогосподарських ризиків. Методи мінімізації 

сільськогосподарських ризиків. 

 Причини та суть ризиків збутової діяльності підприємства. Оцінка ризику збутової 

діяльності на основі розробки прогнозів динамічних коефіцієнтів цінової еластичності 

попиту. Оцінювання ефективності інвестицій в інноваційні проекти. 

 Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Підходи до вибору 

портфеля цінних паперів. Ризик інвестування капіталу. 
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управління : навч. посіб. за ред. А. В. Шегди. Київ : Знання, 2008. 271 с.  

 



 

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» 

 Сутність, види і завдання економічної діагностики. 

 Управлінська діагностика, як набір методик для оцінки процесів  управління 

підприємством. Види і методи управлінської діагностики. 

 Системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу. 

 Методи економічної діагностики підприємства. 

 Методи прогнозування в економічному діагностуванні. 

 Діагностування зовнішнього і внутрішнього середовища  підприємства (SWOT-

аналіз). 

 Економічне діагностування конкурентних позицій підприємства 

 Показники оцінки ринкової позиції підприємства та методика їх розрахунку. 

 Особливості проведення діагностики конкурентоспроможності підприємства. 

 Стратегічне діагностування та оцінка підприємств середнього і малого бізнесу. 

 Показники діагностики конкурентного середовища. 
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університету. Економічні науки. 2011. № 1 (55). С. 222-224. 

 

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС» 

 Поняття інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. 

 Поняття і види інтелектуального бізнесу. 

 Сутність, значення і складові інтелектуального капіталу 

 Інтелектуальна діяльність та ефективність використання її результатів. 

 Об’єкти і суб’єкти інтелектуальної власності. 

 Класифікація об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та їх особливості. 

 Особливості набуття права інтелектуальної власності на різні ОІВ. 

 Документи, що засвідчують право інтелектуальної власності на різні ОІВ. 

 Сутність і специфіка інтелектуальних продуктів, особливості їх комерціалізації. 

 Сутність інтелектуального бізнесу. Його форми. 

 Інтелектуальна продукція: сутність, види і особливості. 

 Поняття, складові елементи та особливості інтелектуального капіталу. 

 Суть і способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Умови 

перетворення об’єктів інтелектуальної власності у джерело доходу.  



 Ринок інтелектуальної продукції та його особливості. 

 Маркетинг ОІВ. 

 Ризики та загрози в інтелектуальному бізнесі 

 Особливості створення інтелектуальної продукції та можливості її комерційного 

використання 

 Ціноутворення в інтелектуальному бізнесі. 

 Інформаційне забезпечення організації інтелектуального бізнесу. 

 Поняття, види та ефективність трансферу інтелектуальних технологій. 

 Ризики та економічна безпека інтелектуального бізнесу. 

 Ринок та віртуалізація інтелектуального бізнесу. 

 Конкуренція на ринку інтелектуального бізнесу. 

 Ефективність застосування «хмарних» сервісів у інтелектуальному бізнесі.  

 Мотивація у сфері створення інтелектуальних продуктів - сутність, значення, способи 

 Міжнародні договори  про  захист прав інтелектуальної власності. 

 Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – утворення, завдання, принципи 

діяльності.  
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 

 

 Поняття природних ресурсів як елементу природного середовища. Класифікація 

природних ресурсів та їх оцінка. 

 Основні проблеми у взаємовідносинах між сферою економіки та сферою природного 

середовища. Їх еволюція. 

 Роль і значення та економічні важелі раціонального використання водних ресурсів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3322-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3688-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3689-12#Text


 Необхідність екологізації виробництва та раціонального природокористування. 

 Відходи сільськогосподарського виробництва та їх переробка і утилізація – еколого-

економічні аспекти 

 Основні загрози погіршення якості навколишнього середовища та їх тенденції.  

 Ринкова економіка і раціональне природокористування. 

 Економічне стимулювання раціонального природокористування. Економічна 

ефективність природоохоронних заходів. Методика розрахунку показників. 

 Економічна оцінка наслідків впливу людини на природу. 

 Поняття і напрями раціонального землекористування. 

 Поняття, засади і ефективність зрівноваженого розвитку сільських регіонів. 

 Екологічні проблеми аграрного виробництва та роль державних структур у їх 

вирішенні. 

 Ефективність заходів з екологізації аграрного виробництва.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНОМУ  

ІСПИТІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ДО АСПІРАНТУРИ У ЛНУП 

 

Вступний іспит проводиться в письмовій формі. 

Тривалість іспиту 2 години (120 хвилин) 

Вступний іспит включає запитання рівнозначної складності з дисциплін фахового 

спрямування. 

Білет містить 4 запитання рівнозначної складності, сформованих на основі 

програми вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності. Вступник повинен надати 

розгорнуті відповіді на поставлені запитання. 

Оцінювання вступного іспиту зі спеціальності для здобуття освітнього ступеня 

«Доктор філософії» проводиться за 100-бальною шкалою (до 25 балів за правильну 

відповідь на кожне з чотирьох запитань) на основі чого розраховується загальна оцінка за 

іспит.  



Система оцінювання запитань вступного іспиту зі спеціальності. 

- 23-25 балів – вступник надав повну відповідь на запитання білету з наведенням за 

необхідності схем, рисунків, чим виявив глибоке опанування змісту навчального 

матеріалу, володіння понятійним апаратом, уміння логічно пов’язувати теорію з 

власними судженнями; 

- 19-22 бали – має місце повне засвоєння вступником необхідного матеріалу, 

володіння понятійним апаратом, демонстрація здатності використовувати знання для 

вирішення практичних завдань, але у змісті і формі відповіді трапляються окремі 

похибки; 

- 15-18 балів – вступником продемонстровані знання і розуміння основних 

положень матеріалу, при цьому виклад його неповний і непослідовний; мають місце 

неточності у визначенні понять, виявлено нездатність доказово обґрунтовувати свої 

судження при розгляді ситуацій практичного характеру; 

- 1-14 балів – вступник має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти 

головне і другорядне, допускає помилки у визначенні понять, хаотично і невпевнено 

викладає матеріал, не може використовувати знання для практичного вирішення завдань. 

 

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних 

іспитах зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть 

менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі у конкурсі. 

Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості. 

 

У разі одержання однакової кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку 

посідає вступник, який: 

- має більшу кількість наукових публікацій за обраною спеціальністю у 

вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях; 

- має більшу кількість патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за 

обраною спеціальністю; 

- отримав призові місця за участь в Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт із дисциплін з відповідної галузі наук; 

- має вищий середній бал додатку до диплома; 

- має більшу кількість тез доповідей за обраною спеціальністю на наукових 

конференціях. 

- має сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним 

спрямуванням, що підтверджує рівні В2-С2. 

 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 від 

13.05.2022 р.). 
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