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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 051 ”Економіка (Інфо-

рмаційні технології в бізнесі)” проводиться з метою оцінки рівня професій-

них знань випускників-бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою.  

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях дисцип-

лін:  

 Економічна кібернетика;  

 Інформаційний бізнес;  

 Інформаційні системи і технології в управлінні; 

 Моделювання економіки. 

 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУ-

ВАННЯ  

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється відпо-

відно до Положення про приймальну комісію Національного університету вод-

ного господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або з 

використанням комп’ютерної техніки і складається із 45-ти тестових завдань 

першого рівня складності та 2-ох тестових завдань другого рівня складності,  

кожне з яких  містить п’ять варіантів відповіді.  

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

Структура тестового завдання      Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну відповідь, 

при виборі якої нараховується 2 бали. 

 

1. Питання 

a) 50% вірна; 

b) 50% вірна; 

c) 0 невірна; 

d) 0 невірна; 

e) 0 невірна; 

Питання містить дві правильні відповіді, при 

виборі яких відповідь вважається повною і на-

раховується 2 бали. 

При виборі лише одного варіанту правильної 

відповіді нараховується 1 бал. 



1. Питання 

a) 33,33333% вірна; 

b) 33,33333% вірна; 

c) 33,33333% вірна; 

d) 0 невірна; 

e) 0 невірна. 

Питання містить три правильних варіанти  

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного або двох лише правиль-

них варіантів відповідей, відповідь вважається 

частково вірною і нараховується 0,67 бала за 

кожен правильний варіант відповіді 

1. Питання 

a) 25% вірна; 

b) 25% вірна; 

c) 25% вірна; 

d) 25% вірна; 

e) 0 невірна. 

Питання містить чотири правильні варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного, двох або трьох лише пра-

вильних варіантів відповідей, відповідь вважа-

ється частково вірною і нараховується 0,5 балів 

за кожен правильний варіант відповіді. 

 

2.4. Завдання другого рівня складності оцінюються в 5 балів кожне і міс-

тять одну правильну відповідь. У разі відсутності розв’язку, але вірно відміче-

ного правильного варіанту відповіді, завдання оцінюється в  2 бали. 

2.5. Якщо в завдані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж пе-

редбачено завданням, то завдання оцінюється в 0 балів. 

2.6. Час проведення вступного фахового випробування складає до трьох  

астрономічних годин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 
ДИСЦИПЛІНА  «Економічна кібернетика» 

Тема 1. Передісторія кібернетики. Творці сучасної кібернетики. Об’єкт, пред-

мет та методи кібернетики. Основні принципи кібернетики. Поняття системи. 

Аналіз і синтез систем. Прямі та зворотні зв’язки. Структура зв’язків економіч-

ної системи. Кібернетичні системи. 

Тема 2. Дерева рішень. Структурний аналіз систем і процесів. Структурний 

аналіз дерева подій. Структурний аналіз дерева відмов. Системний аналіз ме-

реж. Основні поняття теорії графів. Знаходження найкоротшого шляху у мере-

жі. Планування оптимальної дорожньої мережі. Задачі про розміщення об’єктів 

на мережі. 

Тема 3. Методи прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень в умовах 

визначеності та невизначеності. Багатокритеріальні задачі. Критерії вибору аль-

тернатив. Експертні методи прийняття рішень. 

Тема 4. Математичне моделювання як основний метод економічної кібернети-

ки. Етапи побудови математичної моделі. Системний підхід до побудови мате-

матичної моделі. Класифікація економіко-математичних моделей. Проблема 

адекватності моделі до оригіналу. Ізоморфізм та гомоморфізм. 

Тема 5. Методи обробки інформаційних потоків. Поняття інформації та класи-

фікації її видів. Сигнал як випадковий процес. Ентропія як міра складності сис-

теми. Зв’язок між ентропією та інформацією. Спектральний аналіз сигналів. 

Фільтрування сигналів. 

Тема 6. Проблема консолідації потоків інформації. Визначення розмірності ін-

формаційного потоку. Метод головних компонент. Покроковий алгоритм мно-

жинної регресії. Врахування дисперсії інформації та кореляції між компонента-

ми потоку. 

Тема 7. Оптимізація економічних систем з врахуванням ризику. Невизначеність 

і ризик у економіці. Методи лінійного програмування. Оптимізація портфеля 

акцій. Модель Марковіца. Застосування моделі Марковіца до оптимізації агра-

рного виробництва. 

Тема 8. Дослідження стійкості економічних систем. Системи першого і другого 

порядку. Визначення стійкості за Ляпуновим. Умови стійкості. Стаціонарні то-

чки. Метод лінеаризації. Алгоритм дослідження на стійкість. Модель «хижак – 

жертва». Класифікація точок рівноваги. 

Тема 9. Поняття управління та системи управління. Класифікація типів управ-

ління. Принципи та закони управління. Керованість і спостережуваність систе-

ми. Умова стійкості автоматичної системи управління. Оптимізація управління. 

Надійність систем. 

Тема 10. Методи ідентифікації складних систем при обмежених об’ємах інфор-

мації. Визначення ступеня випадковості системи. Аналіз корелограми. Описан-

ня стану системи у фазовому просторі. Дослідження систем методами хаотич-



ної динаміки. Визначення розмірності системи. Оцінювання горизонту прогно-

зованості системи. Модель Лоренца. 

Тема 11. Фрактальний аналіз часових рядів. Фрактальна геометрія природи та 

економічних показників. Фрактальна розмірність Хаусдорфа. Клітинкова роз-

мірність часових рядів. R/S – аналіз. 

Тема 12. Сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики. Синергетика. 

Дисипативні системи. Системи хаотичної динаміки. Атрактор. Дивний атрак-

тор. Точки біфуркації. Дискретне ітераційне відображення як модель наро-

дження біфуркацій. Сценарій Фейгенбаума. 
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ДИСЦИПЛІНА  «Інформаційний бізнес» 

Тема 1. Інформаційна економіка і перехід до інформаційного суспільства. Су-

б'єкти господарської діяльності в ринковій економіці. Головна особливість рин-

кової економіки. Дія суб'єктів на ринках. Ринкова та інформаційна інфраструк-

тура. Структура інформаційної галузі. Сектори інформаційної структури. Хара-

ктерні риси інформаційного суспільства. Основні риси інформаційно-

технологічної парадигми. Інформаційна культура та інформаційні тенденції. 

Тема 2. Поняття інформаційного бізнесу і закони розвитку інформаційного ви-

робництва. Поняття інформаційного бізнесу. Критерії поняття "інформаційна 

фірма". Структура функціональної моделі інформаційного бізнесу. Ознаки ін-

формаційного бізнесу. Поняття інформаційного продукту, інформаційної пос-

луги, інформаційного ресурсу. Категорії інформаційних продуктів. Класифіка-

ція інформаційних послуг. Загальні та специфічні функції інформаційного біз-

несу. Загальна модель інформаційного бізнесу. Поняття інформаційного вироб-

ництва. Закони функціонування суспільного інформаційного виробництва: за-

кон проникнення, закон вирощування, закон самодостатності, закон незнищен-

ності. Поняття інформаційної відстані. Особливості кінцевого продукту інфор-

маційного виробництва. Закони інформаційного існування та динаміки. Техно-

логічні операції у загальній моделі руху інформаційних ресурсів.  

Тема 3. Інформаційний ринок і механізм його функціонування. Поняття інфор-

маційного ринку. Нормативно-правові акти у галузі інформатизації. Структура 

інформаційного ринку. Сектори та сегменти. Класифікація видів діяльності на 

ринку електронної інформації. Класифікація видів діяльності на ринку елект-

ронних угод. Ринок інтегрованих інформаційних систем. Типізація сегментів 

ринку інформаційних продуктів та послуг. Поняття механізму функціонування 

інформаційного ринку. Структура та суб'єкти діяльності механізму функціону-

вання інформаційного ринку. Структура розподільної системи. Найпоширеніші 

на інформаційному ринку моделі розподільної системи. 

Тема 4. Організаційні структури фірми інформаційного бізнесу Поняття органі-

зації та структури організації. Види структурних організаційних змін. Поняття 

реінжинірингу, автоматизації, раціоналізації, зміни стремлінь. Елементи органі-

заційної структури. Поняття норми управління, типи структур. Чинники фор-

мування організаційних структур. Традиційні та специфічні типи організацій-

них структур. Модель лінійних структур. Модель матричних структур. Дивізіо-

нальні структури. Функціональні та лінійно-функціональні структури. Мереже-

ві та віртуальні, багатомірні та патисипативні види структур. Едхократичні ор-

ганізації. Організації, орієнтовані на ринок. Визначення чисельності категорій 

персоналу фірми інформаційного бізнесу. 

Тема 5. Франчайзинг в інформаційному бізнесі. Поняття франчайзингу. Типи 

франчайзингу. Суб'єкти взаємодії у системі франчайзингу. Особливості догово-

ру на передання франчайзи. Типи франчайзи. Торговий, чистий франчайзинг. 

Франчайзинг розповсюдження продукції. Переваги та недоліки ведення бізнесу 

в інформаційній сфері для франчайзера та франчайзі. Особливості франчайзин-

гу для інформаційного бізнесу. Франчайзингові пакети. 



 Тема 6. Виробнича система підприємств інформаційного бізнесу. Поняття ор-

ганізації операційної системи. Елементи виробничого процесу організації. Вза-

ємодія підсистем виробничої системи. Типи перероблювальних систем. Проек-

тування операційної системи фірми інформаційного бізнесу. Основні принципи 

організації ефективного виробництва. Розробка виробничих операцій. Переваги 

та вади спеціалізації 

Тема 7. Планування в середовищі інформаційної системи. Рівні системи плану-

вання та управління інформаційною системою. Оперативне планування. Бю-

джетне та операційне планування. Планування матеріалів та потужностей. 

Стратегічне планування. Індикатори ефективності інформатизації. Показники 

діяльності сфери обробки інформації на підприємстві. Оцінка ефективності ін-

вестиційних проектів інформаційного бізнесу. Концептуальні проблеми побу-

дови системи збалансованих показників.  

Тема 8. Інформаційна інфраструктура підприємства інформаційного бізнесу. 

Структура аналітичної піраміди засобів обробки інформації. Аналітичні додат-

ки. Поняття сховищ даних. вітрини даних. OLAP-системи. Транзакційні систе-

ми. Системи ERP. Аналітичні платформи з формування та ухвалення управлін-

ських рішень. ВРМ-системи, системи бізнес-інтелекту. Структура сховищ да-

них. Категорії аналітичних систем. Особливості ERP-систем та систем класу 

ERPII. Різновиди багатомірного зберігання даних. Архітектура інформаційної 

системи класу ВРМ. 

Тема 9. Основи ергономіки в організації виробничого середовища підприємства 

інформаційного бізнесу Основні напрями наукової організації праці. Завдання 

ефективної організації праці. Нормативно-правові акти із забезпечення охорони 

праці в інформаційному бізнесі. Міжнародний досвід з питань захисту  

праці на підприємствах інформаційного бізнесу. Міжнародні організації зі ста-

ндартизації в області ергономіки. Класифікація витрат робочого часу. Методи 

встановлення норм виробітку. Нормування праці фахівців інформаційної сфери 

економіки. 
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ДИСЦИПЛІНА  «Інформаційні системи і технології в управлінні» 

Тема 1. Роль інформаційних систем у сучасній економіці. Класифікація інфор-

маційних систем. Інформаційна система управління підприємством (ІСУП). 

Етапи розвитку ІСУП. Концепція інформаційного суспільства.  

Тема 2. Структурне проектування інформаційних систем. Технічне і робоче 

проектування ІС. Об’єктне проектування ІС. Впровадження та супровід ІС. 

Тема 3. Економічна інформація. Структура і властивості економічної інформа-

ції. Класифікація та кодування інформації. Класифікатори. Ентропія як міра не-

визначеності інформації. Вимірювання кількості інформації. Фільтрування ін-

формації. 

Тема 4. Інформаційні системи управління підприємством. Інформаційні систе-

ми і технології в економіці. Експертні системи. Автоматизовані інформаційні 

системи для підприємств. Геоінформаційні системи. 

Тема 5. Комп’ютерно-орієнтовані технології управління. Планування потреб у 

матеріалах. Планування виробничих потужностей. Управління ресурсами підп-

риємства. Управління взаємовідносинами з клієнтами. Узгодження виробничих 

планів з клієнтами. Управління ланцюжками поставок. Процесно-орієнтоване 

управління. 



Тема 6. Управління проектами. Поняття проекту та його характеристики. Види 

зв’язків у проектах. Функція потреб у ресурсах. Моделі представлення проекту. 

Життєвий цикл проекту. Моделювання проектів. 

Тема 7. Методи прийняття управлінських рішень. Математичні методи обґрун-

тування управлінських рішень. Методи прийняття рішень у групах. Критерії 

вибору альтернатив. Метод голосування. Експертні методи вибору альтернатив. 

Прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Тема 8. ІС управління трудовими ресурсами. ІС оброблення бухгалтерської ін-

формації. ІС оброблення маркетингової інформації. ІС в в службі державної 

статистики. ІС оброблення інформації в податковій сфері. ІС оброблення інфо-

рмації у страхуванні. Банківські ІС. 

Тема 9. Автоматизація процесів бізнес-планування. Основні аспекти бізнес-

планування. Використання інформаційних систем для бізнес-планування. Про-

грами Project Expert, Forecast Expert, Spider Project, «Парус», «1С: Бухгалтерия», 

«Галактика». 
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ДИСЦИПЛІНА  «Моделювання економіки» 

Тема 1. Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Аналі-

тичне та імітаційне моделювання. Моделювання випадкових величин. Моделю-

вання випадкових подій.  

Тема 2. Рейтингове оцінювання та управління в економіці. Концепція рейтин-

гового управління. Моделювання системи рейтингового управління. Моделі і 

методи обчислення рейтингу елементів економічних систем. Рейтинг як засіб 

класифікації економічних об’єктів. 

Тема 3. Поняття виробничої функції. Двохфакторні виробничі функції. Моделі 

поведінки споживачів та виробників. Функція корисності. Рівняння Слуцького. 

Модель фірми. Павутиноподібна модель. Поведінка фірми на конкурентних ри-

нках.  

Тема 4. Моделювання взаємодії споживачів і виробників. Модель Еванса. Мо-

дель Вальраса. Модель міжгалузевого балансу. Коефіцієнти прямих і повних 

матеріальних витрат. Односекторні моделі макроекономіки. Модель Солоу. 

«Золоте» правило накопичення.  

Тема 5. Традиційні макроекономічні моделі. Аналіз макроекономічної політи-

ки. Узгодженість цілей і засобів. Податки, бюджетний дефіцит і виробництво. 

Моделі ринку робочої сили, ринку товарів та ринку грошей. Функція агрегова-

ного попиту. Агрегована пропозиція. Динаміка очікувань.  

Тема 6. Моделювання банківської діяльності. Критерії та моделі стійкості бан-

ку. Стохастичне моделювання фінансових потоків. Рекурентні моделі фінансо-

вих ресурсів. Багатоетапна динаміка фінансових ресурсів.  

Тема 7. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку. Фондовий ри-

нок як система ринкової економіки. Інструменти фондового ринку. Моделю-

вання портфеля акцій. Адаптивні моделі портфеля акцій. 

Тема 8. Моделювання діяльності аграрного сектору економіки. Сільське госпо-

дарство та макроекономічна рівновага. Структура аграрного сектору України. 

Аграрна політика як макроекономічний чинник формування виробничих ви-

трат. Вплив макроекономічної політики на ціни аграрної продукції. 

Тема 9. Моделювання економічної безпеки та економічного ризику. Невизначе-

ність та ризик економічної діяльності. Системний аналіз ризику. Методи кількі-

сної оцінки ризику. Теоретико-ігровий підхід до моделювання ризику. Управ-

ління ризиком. Застосування теорії корисності в управлінні економічними ри-

зиками. Поняття економічної безпеки. Моделі оцінки економічної безпеки під-

приємства.  
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Фахове вступне випробування для вступників ступеня магістр на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра)  проводиться у письмо-

вій формі або з використанням комп’ютерної техніки. 

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, одер-

жаних за вирішення 47-ми тестів. Питання першого рівня складності оцінюють-

ся від 0 до 2-ох балів, питання другого рівня складності оцінюються від 0 до 5-

ти балів. Детальний опис нарахування балів приведений в розділі 2 цієї програ-

ми.  

Оцінка за виконання фахового вступного випробування з за шкалою від 

100 до 200 балів  визначається за формулою  

N = n +100, 

де n – підсумкова оцінка за всі тестові завдання.  

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання фа-

хового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 200 

балів. 
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