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1. Джерела формування доходів держбюджету України.
2. Категорія товар і його властивості.
3. Оплата праці, її розміри та форми.
4. Сутність державного бюджету країни.
5. Дати визначення: дохід, прибуток, рентабельність виробництва.
6. Причини дефіциту бюджету.
7. Продуктивність праці, як показник ефективності виробництва.
8. Реалізація державної політики в аграрному секторі економіки.
9. Ринкова інфраструктура та її значення.
10. Розвиток інфраструктури села.
11. Автоматизовані інформаційні системи в управлінні підприємством.
12. Амортизація основних засобів. Методи її нарахування в 

агропромисловому комплексі.
13. Види страхування в сільському господарстві.
14. Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва.
15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
16. Історичні аспекти аграрного розвитку України.
17. Категорії собівартість та ціна продукції.
18. Мета та особливості аграрної економіки.
19. Механізм формування ринкової ціни.
20. Види товарного виробництва.
21. Органічна продукція.
22. Основні види земельних угідь. Структура посівних площ та їх 

характеристика.
23. Основні, оборотні засоби та їх значення в діяльності 

сільськогосподарського підприємства.
24. Підприємницька діяльність. Основні характеристики.



25. Принципи кредитування сільськогосподарських товаровиробників, 
лізинг.

26. Кредитна та депозитна діяльність банківських установ.
27. Біржі та їх види.
28. Види цінних паперів.
29. Використання біопалива у сільському господарстві.
30. Експортний потенціал південного регіону України.
31. Загальна характеристика систем оподаткування агропромислового 

виробництва.
32. Поняття стратегії та стратегічного управління.
33. Ряди динаміки та їх значення у прогнозних розрахунках.
34. Середні величини та методика їх розрахунку.
35. Стилі керівництва та їх вплив на ефективність діяльності 

підприємств.
36. Типи влади, їх переваги та недоліки.
37. Традиційні культури, що вирощуються на півдні України. їх 

характеристика.
38. Фактори виробництва. Виробнича функція.
39. Застосування крапельного зрошення при вирощуванні 

сільськогосподарських культур на півдні України.
40. Ймовірнісні процеси в сільському господарстві.
41. Інвестування в аграрне виробництво.
42. Інфляційні процеси та їх наслідки.
43. Категорії санація та банкрутство.
44. Коефіцієнт еластичності попиту.
45. Науково-технічний прогрес і його основні характеристики.
46. Організаційно-правові форми господарювання та їх ефективність.
47. Як розраховується урожайність сільськогосподарських культур?
48. Основні показники використання кормів.
49. Податкова система країни.
50. Поняття потреб, винагород та мотивації.
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