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ДУБЛЯНИ – 2022 



 Організація як складова система та об’єкт управління. Взаємозв’язок внутрішніх 

елементів системи і факторів зовнішнього середовища. Принципи системного підходу 

в управлінні організацією.  

Характеристика організаційно-правових форм підприємництва в України. 

Форми об’єднання підприємств в Україні. Форми організації підприємництва.  

 

Цільові управлінські моделі. Моделі організації як об’єктів управління.  

Управління маркетингом. Управління збутом. Діапазон керованості та фактори, 

що його визначають. Управління ефективністю діяльності підприємства.  

 

Засади антикризового управління. Діагностика кризових ситуацій та 

банкрутства. Сутність господарського ризику та умови виникнення ризикової 

ситуації. Концепція управління ризиком  

 

Інформація, її види і роль у менеджменті. Елементи системи обміну 

інформацією. Джерела інформації. 

Загальнонаукові методи економічних досліджень. Методи вибіркового 

спостереження. Групування як метод зведення статистичних даних. Види групувань. 

Методи прогнозування. Методи виміру на основі кореляційного зв’язку. 

Множинна та парна кореляції.  

 

Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Існуючі 

парадигми менеджменту. Закони та закономірності менеджменту. Сучасні принципи 

менеджменту. 

Функції менеджменту як виду управлінської діяльності. Процес організації 

управління та його складові. Взаємозв’язок елементів управління.  

Планування як загальна функція менеджменту. Суть планування. Стратегічне 

планування та розробка стратегії. Загальна характеристика бізнес-планування.  

 

Сутність конкуренції, чинники конкурентного середовища. Поняття 

конкурентних стратегій підприємства. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Антимонопольне законодавство. 

 

Сутність та загальна характеристика проектів. Класифікація проектів. Життєвий 

цикл проекту. Основні стадії проекту.  

Сутність планування проекту. Планування витрат на проект. Кошторис проекту. 

Оцінка вартості проекту. Загальні рекомендації для планування бюджету проекту.  

Основні форми організаційних структур управління проектами.  

Поняття проектних ризиків. Види проектних ризиків. Методи оцінки проектного 

ризику. Управління проектними ризиками. Засоби і способи зниження ризиків.  

 

Закони та закономірності публічного адміністрування. Принципи публічного 

адміністрування. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

Поняття та види добровільних об’єднань. Загальні принципи управління в 

добровільних об’єднаннях. Управління в громадських та суспільно-господарських 

об’єднаннях. Управління в господарських товариствах, що не мають на меті 

отримання прибутку.  



Об’єкти та засоби державного впливу на економіку. Економічні функції держави 

в умовах ринку. Державні органи та їх роль в управлінні економікою. Державне 

управління зовнішньоекономічною діяльністю. Система державних регуляторів 

економіки (правові, адміністративні, економічні регулятори).  

Державний та місцеві бюджети як головні інструменти управління соціально-

економічним розвитком країни і регіонів. 

Тіньова економіка, її види та наслідки. 

 

Теорії та моделі економічного зростання. Чинники економічного зростання. 

Ефективність функціонування національного господарства. 

Концепції соціально-економічної політики.  

Соціально орієнтована ринкова економіка.  

 

Інвестиції. Класифікація форм і видів інвестицій. Державна інвестиційна 

політика та механізм їх реалізації. Вплив іноземних інвестицій на економічний 

розвиток країни.  

 

Інноваційна діяльність та інноваційна  політика. Науково-технічний прогрес: 

суть, значення, напрями, показники ефективності.  

 

Галузі агропромислового комплексу. Державне регулювання аграрного сектора 

економіки. Аграрний протекціонізм. 

Види аграрних формувань. Сільськогосподарські підприємства, організаційно-

економічні основи їх функціонування.  

Основи земельного законодавства. Методика грошової оцінки землі. Види 

земельних угідь, методика оцінки ефективності їх використання. Організація 

землеустрою та території аграрних формувань. Організація робіт із охорони 

земельних ресурсів. 

Комплектування сільськогосподарських підприємств засобами виробництва і 

методика розрахунку потреби в техніці. 

Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств та їх 

підрозділів. Поєднання великого, середнього та дрібного виробництва в сільському 

господарстві. 

Галузі рослинництва в Україні, завдання та шляхи їх розвитку. Галузі 

тваринництва в Україні, завдання та шляхи їх розвитку. 

Організація зберігання сільськогосподарської продукції. Переробка 

сільськогосподарської продукції, характеристика та класифікація переробного 

виробництва. 

Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств. 

Горизонтальна і вертикальна інтеграція: суть і види. Передумови та принципи 

створення агропромислових формувань. 

Суть і види витрат виробництва. Фінансовий стан підприємства. Методика 

аналізу фінансового стану. 

Ринок праці та його елементи. Роль державної служби зайнятості у регулюванні 

ринку праці. Економічна та соціальна сутність зайнятості. Види і форми зайнятості. 

Безробіття, його види та наслідки.  

 



Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Системний підхід 

в управлінні персоналом організації. Структура персоналу організації. Загальні 

організаційні засади управління персоналом організації. 

Колектив як соціальна група. Структура та ефективність трудового колективу. 

Соціальний розвиток колективу організації.  

Сутність і функції винагородження персоналу. Стратегія винагородження 

персоналу. 

Соціальне партнерство в організації: сутність і функції. Система регулювання 

соціально-трудових відносин у організації. 

Соціальний захист та соціальні гарантії. Механізм регулювання соціально-

трудових відносин. Соціальне партнерство. Принципи соціального партнерства.  

Соціально-економічна суть і основні принципи оплати праці. Форми і системи 

оплати праці. Державне регулювання системи оплати праці. 

 

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.). 

 

 

 

 

 


