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ВСТУП

Програма вступних фахових випробувань призначена для здобувачів 
освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика».

До складу програми вступного випробування для здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна 
кібернетика» включено дисципліни: «Економічна інформатика», «Вища та 
прикладна математика», «Економіко-математичне моделювання».

Мета вступного випробування -  оцінка рівня набутих професійних знань, 
умінь та навичок здобувачів освітнього ступеня «бакалавр».

Для складання вступного випробування здобувачам освітнього ступеня 
«бакалавр» необхідно знати:

-  елементи математичного апарату та основи теорії систем;
-  основні поняття теорії інформації, основи роботи з пакетами офісних 

прикладних програм;
-  теоретичні засади процесів управління економічними системами;
-  основи економіко-математичного моделювання.
Вступні фахові випробування будуть проводитися у вигляді тестування.
Завданнями тестування є виявлення рівня підготовки здобувачів, ступінь 

володіння теоретичними та практичними знаннями, професійними вміннями та 
навичками, які необхідні для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

Програма вступних фахових випробувань складається з наступних 
розділів:

-  Вступ.
-  Основний зміст.
-  Критерії оцінювання.
-  Списокрекомендованих джерел.
При підготовці до вступних фахових випробувань здобувачам освітнього 

ступеня «бакалавр»доцільно користуватися списком рекомендованих джерел, 
який наведено у кінці програми.
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1 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Роль інформатики у сучасному суспільстві. Поняття інформації. Структура 
інформації. Інформація і дані. Форми адекватності інформації, кількість і якість 
інформації. Процедури формалізованого опису інформації. Поняття 
економічної інформації. Властивості, характеристики та види економічної 
інформації.

Інформаційні системи: загальне уявлення, класифікація, властивості, 
структура, функції управління. Система обробки даних: призначення, типові 
операції обробки даних, режимі функціонування. Види забезпечення системи 
обробки даних.

Інформаційні технології (IT): поняття, етапи розвитку. Класифікація IT. 
Поняття концепції нової IT. Характеристики та способи впровадження 
сучасних IT. Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення 
економічної інформації. Поняття автоматизованого робочого місця фахівця 
Технічна база сучасних IT:

Офісне програмне забезпечення. Системи обробки тексту. Поняття 
офісного пакету. Основні характеристики програмного пакету Microsoft Office. 
Прикладні програми пакету Microsoft Office. Програми-помічники, система 
оперативної допомоги, диспетчер пакету Microsoft Office.

Призначення ОС Windows, покоління Windows-систем. Концепція та 
характеристика ОС Windows XX.

Структура інтерфейсу користувача Windows XX: елементи робочого столу, 
об’єкти та інструменти Windows, їх структура та характеристика. 
Налагодження робочого простору Windows XX у відповідності з вимогами 
користувача: Рабочий стол, Главное меню, Панель задач, Настройка та їх 
призначення.

Основні поняття файлової системи Windows XX: логічні диски та їх імена, 
файли, типи файлів, імена файлів, розширення імен файлів та їх призначення, 
папки, дерево каталогів, визначення шляху до файлу. Програма Проводник та її 
призначення, структура вікна. Техніка виконання основних операцій з 
об’єктами: порядок активації, створення та видалення папок, копіювання та 
переміщення файлів та папок.
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Текстовий редактор Word: призначення та функціональні можливості, 
запуск програми, структура вікна. Операції з файлами: створення нового 
документа, збереження документа, завантаження документа для редагування. 
Багатовіконний інтерфейс. Операції редагування та технологія форматування 
текстових документів. Технологія налагодження параметрів сторінки. 
Виведення документа на друк. Особливості підготовки текстових документів 
складної структури. Додавання у документ таблиць, математичних формул, 
графічних об’єктів, діаграм та автозмісту.

Функціональні можливості та область використання програми Ms 
PowerPoint. Інтерфейс та типові об’єкти презентації. Групи інструментів 
PowerPoint та технологія їх використання. Створення, редагування та 
форматування об’єктів презентації PowerPoint. Налагодження параметрів 
показу презентації та параметрів об’єктів презентації. Створення спецефектів 
презентації.

Табличний процесор MS Excel: загальна характеристика, структура вікна. 
Об’єкти Ms Excel: робоча книга, робочий лист (створення, завантаження, 
збереження). Управління об’єктами у середовище Ms Excel: налагодження 
параметрів робочої книги (зміна кількості листів, їх назви, місця 
розташування). Структура робочого листа, основні поняття (активна комірка, 
блок комірок,_зиди адресації, основи роботи з формулами). Типові операції 
редагування та форматування даних електронної таблиці. Типи даних та 
формати даних, прийняті за замовчуванням. Створення та редагування функцій. 
Використання Мастера функций. Категорії вбудованих функцій, їх 
використання. Призначення та основні поняття і об’єкти Мастера диаграмм : 
діаграма, ряд даних, категорія, легенда, маркер, вісь значень, область діаграми, 
область побудови діаграми. Типи діаграм, особливості і обмеження на їх 
використання.

Поняття бази даних (списку) у середовищі MS Excel, обмеження та 
особливості створення і використання. Типові операції роботи з базами даних 
MS Excel. Впорядкування та пошук даних в базі даних. Використання форм для 
вводу та редагування даних. Типи та технологія встановлення фільтрів. 
Автофільтр та розширений фільтр. Функції обробки таблиць як баз даних і 
правила їх використання.

Розрахунок проміжних та загальних підсумків в базах. Групування та 
створення структури таблиці. Консолідація даних.

Використання засобів аналізу та прогнозування даних у табличному 
процесорі MS Excel. Технологія створення макету та налагодження параметрів



зведеної таблиці. Операції редагування та форматування об’єктів зведеної 
таблиці. Використання підсумків, формул та діаграм у зведених таблицях.

Аналіз даних з використанням апарату Подбор параметра та Поиск 
решений.

ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Поняття матриці. Види матриць. Операції над. Транспонування матриць. 
Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці.

Визначники другого та третього порядків. Визначники п-го порядку. 
Властивості визначників. Мінори й алгебраїчні доповнення. Розкладання 
визначника за елементами рядка або стовпця. Практичні способи обчислення 
визначників. Обернена матриця. Використання теорії матриць під час 
дослідження економічних процесів і явищ.

Загальний вигляд і властивості системи лінійних алгебраїчних рівнянь 
(СЛАР). Матрична форма СЛАР. Метод Крамера розв’язування СЛАР. Метод 
Гауса розв’язування СЛАР. Розв’язування СЛАР матричним методом.

Скалярні та векторні величини. Лінійні операції над векторами. 
Скалярний, векторний, мішаний добуток векторів та їх властивості.

Точки і прямі на координатній площині. Відстань між точками. Рівняння 
прямої на площині. Дослідження неповного рівняння прямої. Види рівнянь 
прямої на площині. Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і 
паралельності прямих. Відстань від точки до прямої.

Точки, прямі і площини у координатному просторі. Відстань між 
точками у просторі. Рівняння площини у просторі. Умови паралельності і 
перпендикулярності площин. Кут між площинами. Відстань від точки до 
площини. Рівняння прямої у просторі. Умови паралельності і 
перпендикулярності прямої і площини. Кут між прямою і площиною.

Похідна функції у точці, її геометричний, механічний та економічний 
зміст. Похідні елементарних функцій. Таблиця похідних. Правила знаходження 
похідних. Похідна оберненої функції. Похідна функції, яка задана неявно. 
Похідна степенево-показникової функції. Похідні вищих порядків. Умова 
сталості функції на проміжку. Умови зростання та спадання функції на 
проміжку. Максимум та мінімум функції. Необхідні та достатні умови 
екстремуму. Опуклість та вгнутість графіка функції, точки перегину. 
Асимптоти графіка функції. Граничні показники у макроекономіці (собівартість 
та еластичність). Максимізація прибутку.
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Поняття функції двох та трьох змінних. Частинні похідні. Повний 
диференціал. Екстремум функції багатьох змінних. Найбільше та найменше 
значення функції двох змінних, яких вона досягає на обмеженій замкненій 
області. Застосування функції двох змінних в економічних розрахунках.

Поняття первісної функції і невизначеного інтегралу. Геометричний і 
механічний зміст інтегралу. Таблиця основних інтегралів. Найпростіші правила 
інтегрування. Заміна змінної у невизначеному інтегралі. Інтегрування 
частинами. Задачі, що призводять до поняття визначеного інтеграла. Площа 
криволінійної трапеції. Властивості визначеного інтеграла. Формула Ньютона- 
Лейбніца. Найпростіші правила інтегрування. Заміна змінної у невизначеному 
інтегралі. Інтегрування частинами. Геометричні застосування визначеного 
інтеграла. Застосування інтегрального числення у економічних задачах.

Поняття диференціального рівняння і його розв’язків. Порядок 
диференціального рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку. 
Загальний розв’язок і загальний інтеграл диференціального рівняння першого 
порядку. Початкові умови. Частинний розв’язок і частинний інтеграл 
диференціального рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними. 
Однорідні рівняння першого порядку. Лінійні диференціальні рівняння 
першого порядку. Диференціальні рівняння Бернуллі. Застосування 
диференціальних рівнянь у економічному моделюванні. Лінійні диференціальні 
рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

Частинні суми ряду. Необхідна умова збіжності ряду. Ряди з додатними 
членами. Теорема порівняння рядів. Достатні ознаки збіжності рядів із 
додатними членами: Даламбера, Коші, інтегральна ознака Маклорена-Коші. 
Знакозмінні ряди. Абсолютна й умовна збіжність рядів. Знакопереміжні ряди. 
Теорема Лейбніца. Ознака залишку знакопереміжного ряду. Теорема Абеля. 
Радіус збіжності степеневого ряду. Ряди Тейлора і Маклорена. Розкладання 
елементарних функцій у ряди Тейлора і Маклорена. Застосування степеневих 
рядів до наближених обчислень.

Елементи комбінаторики. Класичне та геометричне означення ймовірності 
події. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій. Теореми суми 
ймовірностей сумісних подій. Теореми множення ймовірностей. Формула повної 
ймовірності випадкової події за наявності п гіпотез. Формула Байєса.

Послідовності незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Локальна 
теорема Муавра-Лапласа. Інтегральна асимптотична теорема Лапласа. Теорема 
Пуассона. Найімовірніше число появ випадкової події.

Поняття випадкової величини, види випадкових величин. Закон розподілу
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дискретної випадкової величини (ДВВ) та способи його задання. Числові 
характеристики ДВВ. Інтегральна функція розподілу ймовірностей. 
Диференціальна функція розподілу ймовірностей. Числові характеристики 
неперервної випадкової величини (НВВ). Закони розподілу дискретної 
випадкової величини: біноміальний закон розподілу, розподіл Пуассона, 
геометричний ла гіпергеометричний розподіли. Закони розподілу неперервної 
випадкової величини: рівномірний, нормальний, показниковий.

Поняття про граничні теореми теорії ймовірностей. Закон великих чисел. 
Центральна гранична теорема.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Основна термінологія та завдання економетрії. Етапи проведення 
економетричного аналізу. Регресійна модель як математичне відбиття 
закономірного зв’язку. Етапи розробки кореляційних регресійних залежностей. 
Основні форми зв’язку і розрахунок параметрів теоретичної лінії регресії. 
Вимоги до застосування методу найменших квадратів. Оцінювання параметрів 
методом найменших квадратів. Властивості оцінок. Коректність побудови 
економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в 
цілому. Коефіцієнти кореляції й детермінації. Перевірка моделі на адекватність 
за критеріями Стьюдента та Фішера. Статистичні критерії перевірки 
значущості. Довірчі інтервали функції регресії.

Множинна лінійна модель, основні припущення. Оцінка параметрів 
множинної моделі матричним методом. Перевірка якості рівняння регресії. 
Перевірка значущості рівняння регресії. Аналіз статистичних параметрів 
моделі. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації. Аналіз і 
прогнозування на основі багатофакторних моделей.

Завдання регресійного аналізу при встановленні співвідношень між 
окремими величинами. Оцінка тісноти лінійного зв’язку. Коваріація та 
коефіцієнт парної кореляції. Матриця коефіцієнтів парної кореляції. 
Множинний коефіцієнт кореляції. Частинний коефіцієнт кореляції.

Автокореляція залишків. Критерій Дарбіна-Уотсона. Критерій 
фон Неймана. Вилучення автокореляції. Поняття про мультиколінеарність і її 
вплив на оцінювання параметрів моделі. Метод Фаррара-Глобера. Поняття про 
гомо- та гетероскедастичність. Параметричний та непараметричний тести 
Г ольдфельда-Квандта.
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Предмет — та об'єкт математичного програмування. Застосування 
математичного програмування в економіці. Побудова економіко- 
математичних моделей на максимум та на мінімум. Побудова області 
допустимих розв’язків в задачі лінійного програмування. Знаходження 
оптимального розв’язку задачі та її економічна інтерпретація.

Логічний симплекс-метод. Алгоритм розв’язання задачі за допомогою 
симплекс-методу. Побудова таблиці симплекс-методу на основі економіко- 
математичної моделі. Розв’язання задачі лінійного програмування за 
допомогою сучасних інформаційних технологій.

Визначення транспортної моделі. Побудова опорного плану транспортної 
задачі: метод північно-західного кута; метод мінімальної вартості. Визначення 
оптимального розв’язку методом потенціалів.
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ 
І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ

1 Тестування триває 1 годину (60 хвилин).

2 Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 закритих 
тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну (найбільш 
повну) відповідь.

3 Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється максимальний бал 
(4 бали).

4 Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 балів.

5 Максимальна сума балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200.

6 Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100.

7 Факт ознайомлення вступника з правилами проведення тестування та 
інструкцією засвідчується його особистим підписом на обкладинці бланку 
тестових завдань. Будь-які позначки на бланку тестових завдань, які можуть 
дешифрувати роботу вступникові робити суворо заборонено.
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