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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

ПРО НАУКОВИЙ  ГУРТОК 

 

«ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 

 

Науковий гурток «Проблеми ефективності сільського 

господарства південного регіону України» було створено при 

кафедрі економіки сільського господарства МДАУ з 1997 року. За 

1997-2007 роки керівником гуртка була доцент кафедри економіки 
сільського господарства канд. екон. наук Самойлик К.Д. 

 

У 2011 р. гурток було перейменовано: «Пріоритети розвитку 
національної економіки», а керівником призначено старшого 
викладача кафедри економіки підприємств Коваленко Г. В.  

Науковий гурток базується дисциплінах, що викладаються на 
кафедрі економіки підприємств по відповідному спрямуванню: 

Економіка підприємства, Національна економіка, Економіка, 
підприємництво, менеджмент, Основи управління земельними 
ресурсами, Економіка виробництва, Економіка і фінанси 
підприємства.  

Метою наукового гуртка є закріплення, розширення та 

поглиблення теоретичних знань та набуття ними практичних 
навичок з організації і управління основними процесами  
сільськогосподарського виробництва, економіки держави, регіонів, 
областей і районів, проведення науково-дослідної роботи  
і наукових досліджень здобувачів вищої освіти, підвищення якості 
освіти.  

Принципи.  
1. Науковий  підхід. 
2. Орієнтація на практичну цінність.  
3. Мобільність.  
4. Ініціативність. 

5. Інноваційність.  
6. Гнучкість і партнерство. 

 
 
 

Організація навчально-виховного процесу 
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1. Щомісячні факультативні семінари, де проводиться 
постановка наукових проблем і завдань, вимоги щодо 
оформлення та написання наукових робіт здобувачами вищої 
освіти, про отримані результати наукових досліджень.  

2. Виступи на конференціях та публікації статей, тез доповідей. 
3. Публікація статей у фахових наукових виданнях.  
4. Виконання дипломних та магістерських робіт з елементами 

наукової новизни.  
5. Щорічна участь у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.  
6. Щорічна  участь  у  Всеукраїнській  олімпіаді  з  дисципліни  

«Національна економіка» «Економіка підприємства», 

«Регіональна економіка», , «Економіка виробництва», 

«Економіка і фінанси підприємства». 

 

Основні досягнення за останні 5 років 

 

- Хромець Аліна Вікторівна отримала Диплом ІІІ-го ступеня за 
здобуття 3-го місця за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», 
м. Полтава, Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка, 10-12 квітня 2012 рік;  

- Баришник Лілія Сергіївна отримала Сертифікат за ІІ місце у 
номінації «За оригінальність ідеї» ІІ – го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», м. Київ, 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 17-19 квітня 2013 рік;  
- Козаченко Аліна Юріївна отримала Подяку за ІІІ місце у 

номінації «За сучасний підхід» ІІ – го етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», м. Київ, 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 17-19 квітня 2013 рік;  
- Тесляр Вікторія Олегівна переможець ІІ Туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму 
«Економіка сільського господарства і АПК» серед студентів ВНЗ  
ІІІ – ІV ступенів акредитації і отримала Диплом ІІІ-го ступеня, м. 
Умань, УНУС, 28-29 березня 2013 рік. 
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Кафедра економіки підприємств  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ 

 

ГУРТОК «ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 

для здобувачів вищої освіти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



 

Індивідуальна робота складається з 4-х частин (3 – обов’язкові і 1 – за 
бажанням).  

Перша частина - реферативне повідомлення по обраній темі 
дослідження. 

Друга частина – тестові завдань по обраній темі дослідження.  

Третя частина – словник основних понять і термінів по обраній темі 
дослідження.  

Четверта частина – підготовка презентації або відео-ролика по темі 
дослідження. 

ЧАСТИНА І 

Структура реферативного повідомлення повинна бути наступною: 

- вступ,  
- виклад основного матеріалу (основна частина),  
- висновки, 
- список використаних джерел,  
- додатки.  

Обсяг роботи не може перевищувати 15 сторінок друкованого тексту: 
титульний аркуш (1 стор.), зміст (1 стор.), вступ (1 стор.), основна частина 
(10 стор.), висновки (1 стор.), список використаних джерел (1 стор.).  

Роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша 
формату А4 (210 297 мм). Текст необхідно готувати за допомогою текстового 

редактора Microsoft Word, шрифт тексту – Times New Roman Cyr, через 
полуторний інтервал, розмір – 14pt. Шрифт друку повинен бути чітким.  

На кожній сторінці текст необхідно друкувати, залишаючи поля 
таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не 
менше 20 мм , нижнє – не менше 20 мм. Будь-які скорочення слів в роботі 
не допускаються, крім загальноприйнятих: грн, кг, ц, т, га та інші . 
Щільність тексту повинна бути однаковою, букви або цифри – чіткими. 
Описки і неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна 
виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням 
на тому ж місці або між рядками виправленого тексту.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою роботи є 

титульний аркуш (додаток А), який включають до загальної нумерації 

сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних 

сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. 

“Зміст”, “Вступ”, “Висновки”, “Список використаних джерел” не мають 

порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після 

номера крапку не ставлять, потім з нового рядка дається заголовок розділу.  

Заголовки структурних частин роботи “Зміст”, “Вступ”, “Виклад 

основного матеріалу”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, 

друкують симетрично до тексту великими літерами. Заголовки підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в 
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розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до 
тексту, ставиться крапка.  

Вступ (1 сторінка). Стисло обґрунтовується актуальність, важливість та 

необхідність проведення дослідження з обраної теми, формулюються ціль і 
завдання роботи у загальному вигляді та їх зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор.  

Виклад основного матеріалу (10 сторінок). Текст основної частини 
роботи поділяють на 3 розділи, які в свою чергу можуть бути розділені на 
підрозділи. Основна частина носить по змісту як теоретичний, так і 
аналітичний характер. На основі вивчення літературних джерел та 
періодичних видань коротко, але достатньо повно, викладаються поняття, 
сутність і основний зміст проблеми та досліджуваних питань, думки 
окремих вчених економістів-аграрників про напрями вирішення цих 
питань. При цьому здобувач вищої освіти повинен виразити своє 
відношення до запропонованих окремими авторами підходів з вирішення 
тих чи інших питань, а також чітко указати на причини та умови, що 
впливають на їх характер.  

У цій частині роботи відображаються нормативно -правова база (з 
обов’язковим посиланням на нормативно-правові акти), результати 
наукових досліджень вчених, досвід передових господарств по вирішенню 
тих чи інших проблем та питань, аналіз сучасного стану явища чи об’єкта 
з обраної теми дослідження.  

Висновки (1 сторінка). В них чітко формулюються наслідки 
вивчення, сутність розглянутих питань. Висновки повинні бути стислими і 
конкретними, виходячи з аналізу досліджуваних питань. Вони вказують на 
виявлені недоліки чи переваги, а також перспективи подальших 
досліджень у даному напрямі.  

Посилання на використані літературні джерела в тексті подавати тільки у 
квадратних дужках із зазначенням конкретної сторінки, наприклад [1, с.14]  

Список використаних джерел (1 сторінка), що приводиться 
наприкінці роботи, повинен розташовуватися в порядку поступового її 
згадування в тексті роботи. Він повинен містить перелік використаних не 
більше 2-х навчальних посібників та не менше 3 публікацій із періодичних 
видань (журналів, газет).  

Додатки  –  ксерокопії  використаних  статей  із  періодичних  видань 
(обов’язково!!!). 

 

ЧАСТИНА ІІ  

Тестові  завдання  складаються  по  висвітленій  у  першій  частині  темі  

дослідження. Текст необхідно готувати за допомогою текстового 
редактора Microsoft Word, шрифт тексту – Times New Roman Cyr, через 
одинарний інтервал, розмір – 14pt. 

Загальна кількість тестових завдань – 20. 
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Тестові завдання повинні бути конкретними, актуальними, важливими. 
Вони логічно повинні відображати зміст теми дослідження.  

Кожне тестове завдання слід починати з нового рядка та з великої букви. 
Нумерація завдань подається арабськими цифрами без знаку №.  

Кожне завдання повинно містити чотири варіанти відповідей, з яких 
лише один варіант вірний. Варіанти відповідей позначаються великими 
літерами А, Б, В, Г з дужкою, в кінці кожного варіанта відповіді ставиться 
крапка з комою, за винятком останнього варіанта, де ставиться крапка. 
Вірну відповідь слід підкреслити.  

Наприклад,  

1. Існують такі способи зберігання 
сировини: А) зовнішній та внутрішній; Б) 
тарний та безтарний;  
В) контейнерний та безконтейнерний; 
Г) картонний та паперовий. 

 

ЧАСТИНА ІІІ  

Словник повинен містити не менше 10 визначень основних понять і 
термінів по обраній темі дослідження, які слід подати в алфавітному 
порядку. При цьому всі зазначені поняття і терміни необхідно виділити 
полужирним шрифтом. Нумерувати їх не потрібно. 

 

ЧАСТИНА IV (за бажанням)  

Презентація по темі дослідження повинна містити інформацію, яка 
більш повно, глибше і наочно відображає основні аспекти та сторони 
досліджуваної теми: малюнки, схеми, рисунки, таблиці тощо. Вона 
повинна містити не більше 10-12 слайдів. Також здобувач вищої освіти 
має можливість підготувати відео-ролик або відео-сюжет з теми 
дослідження, який займатиме не більше 3 хвилин часу. 

 
 

 

РЕКОМЕНТОВАНІ ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1. Напрямки діяльності та правові основи функціонування підприємства.  
2. Державний регуляторний механізм діяльності підприємства, 

економічні важелі регулювання  
3. Ефективність діяльності Української промислово-фінансової групи.  
4. Стандартизація продукції, принципи та сфера застосування.  
5. Міжнародні стандарти якості управління, державні, галузеві 

стандарти на продукцію.  
6. Сертифікація продукції (послуг), її організаційні основи.  
7. Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний 

контроль. 
8. Формування асортименту товару та управління ним. 
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9. Розробка товарної марки та здійснення її правової охорони. 
10. Оптимізація структури ресурсного потенціалу підприємств України. 

11. Нематеріальні активи підприємства.  
12. Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства. 
13. Резерви раціоналізації поточних витрат підприємства.  
14. Шляхи раціоналізації складу витрат підприємства. 
15. Шляхи  покращення  використання  основних  фондів  і  оборотних 

коштів.  
16. Капітал як складова ресурсів підприємства: види, оцінка та 

резерви зростання.  
17. Кругообіг фінансових ресурсів підприємства в процесі 

формування його капіталу.  
18. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах різних 

галузей народного господарства.  
19. Ефективність інвестиційних та інноваційних проектів підприємств 

України.  
20. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку. 
21. Формування конкурентного середовища підприємства на ринку.  
22. Механізм здійснення товарної політики підприємства.  
23. Використання виробничої потужності підприємств України та 

підвищення його рівня . 
24. Резерви зростання виробничої потужності підприємства.  
25. Ефективність використання виробничих потужностей підприємств 

різних галузей економіки України.  
26. Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях 

економіки.  
27. Ефективність праці та резерви її росту в різних галузях економіки.  
28. Державне регулювання оплати праці на підприємствах України 

(або однієї із Європейських країн). 
29. Цінова політика підприємств України (або однієї із Європейських  

країн). 
30. Напрями забезпечення ефективності цінової політики.  
31. Фінансові результати діяльності підприємства України (або однієї 

із Європейських країн).  
32. Кредитування як механізм формування позикового капіталу 

підприємства.  
33. Вітчизняний і зарубіжний досвід трансформації та 

реструктуризації підприємств.  
34. Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності 

підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. 
35. Оцінка фінансово-майнового стану підприємства: сутність та методи. 

36. Сучасний фінансово-майновий стан підприємств України.  
37. Економічні механізми протидії кризовим явищам і процесам. 
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38. Протиріччя та розбіжності у розвитку підприємства, що 
призводять до кризових явищ і процесів.  

39. Вітчизняний і зарубіжний досвід діагностики фінансово-
економічного стану підприємства.  

40. Сучасні моделі розвитку підприємств.  
41. Поняття про диверсифікацію діяльності підприємства. 
42. Реструктуризація та трансформаційні процеси на підприємстві. 
43. Фінансова санація підприємства.  
44. Механізми забезпечення економічної безпеки підприємства: 

вітчизняний і зарубіжний досвід.  
45. Організація та удосконалення землеустрою і території аграрних 

формувань.  
46. Організація   та  удосконалення  робіт  з  охорони  земельних 

ресурсів.  
47. Застосування системи крапельного зрошування в світовій 

практиці вирощування сільськогосподарських культур.  
48. Формування та використання виробничої потужності 

підприємства. 
49. Напрямки технологічного оновлення виробництва.  
50. Вплив типів виробництва на організаційно-технічну будову та 

ефективність.  
51. Особливості мотиваційного механізму управління 

виробничими витратами сільськогосподарського підприємства та способи 
їх калькулювання.  

52. Підвищення ефективності виробництва пшениці (ячменю, жита, 
соняшнику, ріпаку, кукурудзи тощо): вітчизняний і зарубіжний досвід.  

53. Підвищення ефективності виробництва продукції 
овочівництва: вітчизняний і зарубіжний досвід.  

54. Перспективні технології вирощування технічних культур. 
55. Перспективні технології вирощування винограду.  
56. Перспективні технології вирощування продукції садівництва.  
57. Прогресивні технології вирощування та зберігання плодів і овочів 

в Україні та за її межами.  
58. Підвищення ефективності виробництва молока: вітчизняний і 

зарубіжний досвід.  
59. Підвищення ефективності виробництва продукції скотарства: 

вітчизняний і зарубіжний досвід.  
60. Підвищення ефективності виробництва продукції свинарства: 

вітчизняний і зарубіжний досвід.  
61. Підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва: 

вітчизняний і зарубіжний досвід.  
62. Підвищення ефективності виробництва продукції вівчарства: 

вітчизняний і зарубіжний досвід. 
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63. Підвищення ефективності кормовиробництва: вітчизняний і 
зарубіжний досвід.  

64. Підвищення ефективності виробництва круп: вітчизняний і 
зарубіжний досвід.  

65. Підвищення ефективності виробництва молочних продуктів: 
вітчизняний і зарубіжний досвід.  

66. Підвищення ефективності виробництва м’ясних продуктів: 
вітчизняний і зарубіжний досвід.  

67. Сучасні інтенсивні технології при виробництві продукції 
(окремого виду або галузі, або в цілому сільгоспвиробництва).  

68. Матеріальне стимулювання праці в сільгосппідприємствах: 
вітчизняний і зарубіжний досвід.  

69. Державна політика оплати праці в сучасних умовах 
господарювання.  

70. Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.  
71. Економічний механізм управління якістю продукції та його 

удосконалення.  
72. Державний нагляд за якістю продукції в Україні і за її межами.  
73. Внутрішньовиробничий контроль якості продукції на підприємстві. 
74. Організація науково-дослідницької підготовки виробництва. 
75. Необхідність і передумови розвитку підсобних виробництв.  
76. Інноваційна діяльність як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. 
77. Інвестиційне проектування розвитку аграрного виробництва.  
78. Безвідходне та маловідходне виробництво: основи та принципи 

функціонування.  
79. Сучасна біотехнологія: напрями та перспективи розвитку. 
80. Особливості становлення ринкових відносин в Україні та за її  

межами.  
81. Аналіз та оцінка стану функціонування ринкових та неринкових 

структур в Україні. 
82. Удосконалення державного регулювання ринкових структур  

в економіці України.  
83. Інтернаціоналізація трансформаційних процесів XXІ ст. та 

політика економічного розвитку  
84. Основні риси функціонування ринкової та планової систем 

господарювання.  
85. Основи  господарського  регулювання  в  сучасній  економічній 

системі.  
86. Національні моделі економічних систем. 
87. Ринкова трансформація економіки України.  
88. Соціально-економічний  стан  України:  наслідки  для  народу  і  

держави. 
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89. Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в 
Україні.  

90. Формування та особливості функціонування ринкової 
інфраструктури в Україні та за її межами.  

91. Регіональна політика ринкової трансформації.  
92. Проблеми реалізації трансформаційних потенціалів регіональної 

економіки і стратегії ринкових реформ.  
93. Практика розробки стратегії реструктуризації підприємств 

економіки регіону у сучасних умовах.  
94. Практика розробки пропозицій щодо подолання кризових явищ у 

фінансовій та виробничій сферах (фінансово-виробнича реструктуризація) 
підприємств.  

95. Становлення ринково-орієнтованої системи господарювання: 
вітчизняний і світовий досвід.  

96. Розвиток досконалих конкурентних відносин між суб'єктами 
ринково-орієнтованої системи господарювання в Україні.  

97. Охорона земельних ресурсів України та визначення ефективних 
шляхів до сталого землекористування. 

98. Досвід проведення  земельних аукціонів в Україні. 
99. Політика зайнятості та соціального захисту. 
100. Соціальний захист в Україні як система.  
101. Міжнародні програми безпеки життєдіяльності населення. 
102. Соціальна відповідальність бізнесу.  
103. Безпека як соціальний феномен. 
104. Індивідуальний  захист  населення  як  система  організаційних  

заходів.  
105. Екологічно безпечні технології та устаткування. 
106. Екологічна безпека та ризики: теоретичні аспекти.  
107. Особливості управління екологічною та соціальною безпекою у 

виробництві.  
108. Еколого-економічні підходи у вирішенні проблем екологічної 

та соціальної безпеки.  
109. Забруднення довкілля побутовими відходами. 
110. Шшлхи  подолання  стихійних  лих  в  європейських країнах і в  

Україні. 
111. Інструменти збереження біорізноманіття: світовий досвід. 
112. Бізнес на відходах в Україні.  
113. Визначальні принципи екологізації підриємства в сучасних 

умовах трансформації суспільства.  
114. Особливості управління екологічною та соціальною безпекою у 

виробництві.  
115. Екологічна безпека — основний чинник 

екологозбалансованого розвитку України.  
116. Новітні технології та екологічна безпека населення. 
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117. Вплив людського фактора на виробничий ризик. 
118. Екологічно чисте виробництво. 
119. Сучасні пріоритети розвитку вітчизняної економіки.  
120. Еволюціонування економічних теорій національної економіки. 
121. Вплив базисних інститутів на розвиток національної економіки.  
122. Вплив економічних циклів на розвиток національної економіки. 
123. Основи саморозвитку національної економіки. 
124. Поняття та види інфляції. 
125. Моделі соціальної політики.  
126. Демократія як інституція громадського суспільства: сутність, 

засади та особливості.  
127. Економічна свобода та економічний порядок.  
128. Тіньова складова життєвого рівня населення України. 
129. Структурна політика: її сутність та механізм.  
130. Державна інноваційна та науково-технічна політика. 
131. Інвестиційна складова структурної політики.  
132. Організаційно-правові форми підприємств та принципи їх 

функціонування у ринковому середовищі. 
133. Домогосподарство і споживацька поведінка. 
134. Державне регулювання мікрорівня національної економіки. 
135. Міжнародні програми безпеки життєдіяльності населення.  
136. Становлення національних економік за часів Середньовіччя.  
137. Господарський розвиток українських земель в межах 

національних економік інших країн.  
138. Національне відтворення і макроекономічна рівновага: зміст, 

тенденції, чинники.  
139. Політико-правові аспекти регулювання національної економіки. 
140. Еволюція концепцій національного природокористування.  
141. Механізм регулювання еколого-економічних процесів у 

національній економіці України.  
142. Особливості грошово-кредитної системи національної економіки. 
143. Особливості фінансової системи національної економіки.  
144. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки. 
145. Основи безпеки національної економіки.  
146. Економічне зростання як основа економічного розвитку України.  
147. Забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки в глобальному постіндустріальному вимірі.  
148. Особливості економічної інтеграції України у світове 

господарство.  
149. Вплив євро інтеграційного курсу України на стан і перспективи 

інноваційного розвитку національної економіки.  
150. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України 

в Європейський союз. 
 

12 



151. Коригування розвитку національної економіки до сучас них 
умов глобалізації.  

152. Основні тенденції інтернаціоналізації національних 
продуктивних сил.  

153. Економічне зростання як основа економічного розвитку України.  
154. Сутність та принципові відмінності між еволюційним та 

революційним шляхом розвитку технологій.  
155. Евристичний та раціоналістичний характер розвитку 

технологій в аграрній сфері.  
156. Технологічна революція як наслідок революційного розвитку 

технологій у народному господарстві.  
157. Тенденції  та  напрями  інноваційно-технологічної  діяльності  в  

Україні. 
158. Екологічні проблеми технологічного розвитку.  
159. Підприємства та процес світової торгівлі технологіями. 
160. Виробництво  біодизелю  та  біогазу  із  сільськогосподарських  

відходів. 
161. Нетрадиційна енергетика в сільському господарстві.  
162. Процес планування собівартості продукції. 
163. Врахування   ризику   при   оцінці  ефективності  інноваційних 

проектів.  
164. Особливості оцінки економічної ефективності інновацій в 

умовах високих темпів інфляції. 
165. Перспективні технології вирощування технічних культур. 
166. Перспективні технології вирощування винограду.  
167. Перспективні технології вирощування продукції садівництва.  
168. Розвиток біотехнологій в рослинництві (тваринництві).  
169. Застосування системи крапельного зрошування в світовій 

практиці вирощування сільськогосподарських культур.  
170. Прогресивні технології вирощування та зберігання плодів і 

овочів в Україні та за її межами. 
171. Перспективні технології виробництва продукції вівчарства.  
172. Перспективні технології виробництва продукції свинарства. 
173. Перспективні технології виробництва продукції птахівництва.  
174. Перспективні технології виробництва продукції ВРХ. 
175. Племінна справа та основи генної інженерії в тваринництві. 
176. Технологія виробництва молока на промисловій основі. 
177. Способи переробки зерна: вітчизняний і світовий досвід. 
178. Способи переробки плодоовочевої продукції.  
179. Характеристика продукції, яку отримують в результаті переробки 

молока.  
180. Сучасний стан стандартизації основних видів 

сільськогосподарської продукції та його перспективи. 
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Додаток А 
 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ  ІНСТИТУТ  ЕКОНОМІКИ ТА 

УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
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