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БЛОК № 1
1. Поняття інтенсивності й інтенсивного типу розвитку аграрних
підприємств і методика його визначення.
2. Сутність оборотного капіталу та його значення в формуванні кінцевої
продукції.
3. Валова продукція сільського господарства. Фактори, які визначають
обсяг виробництва окремих видів продукції.
4. Ціна, її сутність та формування ціни в аграрному секторі в ринкових
умовах.
5. Сутність капіталу, його значення у процесі капіталізації та вплив на
формування пропозиції продукції на ринку.
6. Організація підприємства як об'єкт управління, взаємозв'язок та
взаємозалежність їх внутрішніх елементів і факторів зовнішнього
середовища.
7. Методи побудови системи управління персоналом та їх застосування.
8. Основні шляхи підвищення ефективності сільськогосподарських
підприємств в умовах ринкових відносин.
9. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів
виробництва.
10.Проблеми формування ринку землі в Україні та його значення.
11.Інноваційний потенціал та інноваційний клімат. Діагностичний аналіз
інноваційного середовища організації за методом SWОТ -аналізу.
12.Послідовність
і
методи
визначення
собівартості
сільськогосподарської продукції.
13.Банкрутство і санація як фактор фінансового оздоровлення аграрних
підприємств.

БЛОК № 2
1. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність.
2. Координація робіт по виконанню виробничих програм і мотивація праці
робітників.
3. Людський капітал проблеми його формування та ефективність його
використання в аграрних підприємствах.
4. Функції менеджменту: суть, значення, класифікація. Структура апарату
управління.
5. Формування власного капіталу аграрного підприємства та його значення
в платоспроможності підприємства.
6. Собівартість, як фактор формування конкурентоспроможної продукції
ринку. Методики її визначення.
7. Аналіз собівартості продукції по статтях витрат. Шляхи скорочення
витрат.
8. Ефективність використання авансованого капіталу.
9. Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативнокалендарне планування, бізнес-планування на підприємствах аграрного
сектору.
10.Сучасні
тенденції
розвитку
організаційно-правових
форм
господарювання.
11.Управління використанням капіталу в операційній діяльності
підприємства.
12.Прибуток і методика його визначення по етапах формування фінансових
результатів.

БЛОК № 3
1. Організація наукових досліджень в Україні. Методи, методика і
методологія науково-економічних досліджень.
2. Сутність
і
системи
економічних
показників
ефективності
сільськогосподарського виробництва. Основні шляхи підвищення
ефективності в сільському господарстві.
3. Гілки державної влади в Україні. Органи державного управління.
4. Органи місцевого самоврядування в Україні.
5. Кількісний підхід у наукових дослідженнях по менеджменту: Р.Акофф,
Л.Берталанфі, С.Бір, Р.Люс та ін.
6. Економічні методи і прийоми дослідження виробничої і господарської
діяльності.
7. Розрахунково-конструктивний метод дослідження, його прийоми.
8. Науково-технічний прогрес у сільському господарстві. Основні напрями
науково-технічного прогресу, їх значення.

9. Спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва.
Ефективність
укрупнення
підприємств.
Показники
розмірів
сільгосппідприємств.
10.Ієрархічний та органічний типи організаційних структур управління.
11.Японська система «точно-вчасно», ТВ і проблеми впровадження її у
виробництві.
12.Монографічний метод дослідження сільського господарства, його
прийоми
13.Розвиток сільського господарства України: тенденції, досягнення та
проблеми.
14.Абстрактно-логічний метод дослідження, його прийоми і значення.
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