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Програма фахового іспиту для здобуття  освітнього ступеня магістра на 

основі здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста: : 051 − Економіка.  

Укладач: 

Левицький С.І. – д.е.н., доц., проф. кафедри економічної кібернетики та 

інженерії програмного забезпечення. 
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 Мета – фахового іспиту - перевірка рівня підготовки вступників, який має 

бути достатнім для подальшого навчання за освітньо-професійного програмою 

магістра зі спеціальності: 051 − Економіка, у відповідності до вимог до посад, 

визначених «Довідником тимчасових тарифно-кваліфікаційних характерних посад 

спеціалістів, службовців та професійних робітників для всіх бюджетних установ та 

організацій» і Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій», затверджений наказом № 327 Держспоживстандарту від 27.07.2010 р.  

Проведення фахового іспиту має виявити достатність рівня вступника в 

області напряму підготовки обраної для вступу спеціальності. 

Фаховий іспит зі спеціальності проводиться у формі письмового екзамену. 

До екзаменаційного білету фахового іспиту включаються сорок теоретичних 

запитань у вигляді тесту. Завдання до екзаменаційного білету фахового іспиту 

формується на основі питань з наступних дисциплін: «Економічна кібернетика», 

«Моделювання економіки», “Системи підтримки прийняття рішень” та 

«Управління проектами інформатизації», «Прогнозування СЕП». 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

051 − Економіка 

 

 

1 Навчальна дисципліна “Системи підтримки  

прийняття рішень” 

    1. Класифікація задач прийняття рішень. 

    2. Багатокритеріальний вибір в умовах визначеності.  

    3. Критеріальний вибір в умовах  ризику. 

    4. Багатоетапний вибір в умовах ризику. Дерева рішень 

    5. Критеріальний вибір в умовах невизначеності. 

    6. Груповий вибір. Правила голосування. 

    7. Багатостопний груповий вибір. 

    8. Теорія ігор у прийнятті рішень. Графічне рішення гри. 

    9. Теорія ігор у прийнятті рішень. Зведення гри до задачі лінійного 

програмування. 

    10. Метод побудови й аналізу ієрархій 

2 Навчальна дисципліна “Прогнозування 

соціально-економічних процесів” 

    1. Основні поняття, сутність і зміст прогнозування соціально-економічних 

процесів 

    2. Види економічних прогнозів за класифікаційними ознаками, принципи та 

функції економічного прогнозування 

    3. Етапи розробки прогнозу 

    4. Методи екстраполяції 
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    5. Прогнозування на основі методів декомпозиції 

    6. Метод експертних оцінок 

    7. Метод експоненціального згладжування 

    8. Метод Хольта 

    9. Метод згладжування Брауна 

    10. Оцінювання точності прогнозів 

3 Навчальна дисципліна  “Моделювання економіки” 

    1. Основні принципи моделювання економічних систем. 

    2. Моделювання сфери виробництва. Виробничі функції. 

    3. Основні типи макроекономічних виробничих функцій. 

    4. Модель Леонтьєва. 

    5. Модель Солоу. 

    6. Золотое правило накопичення 

    7. Модель Кейнса 

    8. Моделювання сфери споживання. Функція корисності. 

    9. Загальна модель споживчого вибору. Модель Стоуна 

    10. Взаимозаменяемость благ и эффекты компенсации. Уравнение Слуцкого 

4 Навчальна дисципліна  “Економічна кібернетика” 

    1. Управління в економічних системах: етапи процесу управління, принципи й 

закони. 

    2. Особливості економічної інформації та її роль в управлінні. 

    3. Ідентифікація економічної системи. Характеристики складної економічної 

системи. 

    4. Системний підхід до аналізу виробничої системи. 

    5. Методологія синтезу економічної системи. 

    6. Жорстке управління. Адаптивне управління. 

    7. Методологія аналізу економічної системи. 

    8. Функціональний та морфологічний аналіз. 

5 Навчальна дисципліна  “Управління проектами інформатизації” 
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    1. Проект та його ознаки 

    2. Сіткові методи планування та управління проектом 

    3. Життєвий цикл управління проектом 

    4. Зовнішнє оточення проекту 

    5. Цілі та предметна область проекту 

    6. Матриця розподілу адміністративних задач управління проекту 

    7. Загальна характеристика системи управління проектами MS Project 

    8. Планування ресурсів у MS Project 

    9. Планування часу проекту у MS Project 

    10. Призначення ресурсів задачам проекту у MS Project 

 

Розроблені тестові завдання містять у собі: 

1. Теоретичні питання з дисциплін «Економічна кібернетика», «Моделювання 

економіки», “Системи підтримки прийняття рішень” та «Управління 

проектами інформатизації», «Прогнозування СЕП» дозволяють 

проконтролювати рівень теоретичних знань абітурієнтів для вступу на 

обрану спеціальність; 

2.  Тематика запитань до тестів перелічена в таблиці; 

3. В тестах використані питання, що передбачають відповіді в різноманітній 

формі, а саме: 

- вибір однієї правильної відповіді з переліку;  

- вибір кількох правильних відповідей з переліку. 

 4. Тестування може проводитися в формі письмової роботи або за допомогою 

комп’ютера. 

5. Максимальний час, що відводиться на виконання передбачених тестом 

завдань, становить орієнтовно 90 хвилин (1 година 30 хвилин).  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТІВ 

 

1. Максимальна кількість балів, що їх можна набрати за тест становить 200 балів; 

2. Загальна кількість питань для тесту – 90 питань, які подані в трьох білетах; 

3. Кількість питань з окремих тем представлена в загальній кількості питань тесту 

приблизно пропорційними частками, загальна кількість запитань в білеті – 40 

питань; 

4. Максимальна кількість балів, що можна набрати за правильну та повну 

відповідь на одне окреме питання тесту –2,5 балів; 

5. За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 100 до 200 балів 

включно. Загальна кількість балів (А) розраховується за допомогою формули:  

А = 100 + Х  

де, Х – бали відповідно частині правильної відповіді (Х=2,5*п), 

      А – загальна кількість балів, 

      п – кількість правильних відповідей 

6. Вступник може приймати участь в конкурсі на зарахування студентом, якщо 

підсумкова кількість балів (А) не менше 114 балів. 

7. Максимальний час, що відводиться на виконання передбачених запитань, 

становить 90 хвилин. (На кожне питання відводиться від 1 до 3 хвилин.) 
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