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ВСТУП 

 

Метою фахового бакалаврського екзамену є перевірка знань студентів з 

основних розділів фахових дисциплін спеціальності «Економіка», а саме: 

питань оптимізації стратегії підприємства, організації виробництва, 

прогнозування та планування діяльності підприємства з використанням 

економіко-математичних методів та економетричного моделювання, 

використання інформаційних систем і технологій з метою підвищення 

ефективності господарювання підприємства. 

Програма екзамену розроблена на основі освітньо-професійної 

програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 

бакалавра і передбачає перевірку  знань з наступних дисциплін:  

 

 
 

 

РОЗДІЛ  1. __ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ 
 

1. Поняття про інформаційні системи та процеси їх створення [3,5]. 

2. Структурне проектування інформаційних систем [1, 5]. 

3. Технічне і робоче проектування інформаційних систем [2, 5]. 

4. Об'єктне проектування інформаційних систем [1, 2]. 

5. Упровадження, супровід і керування якістю інформаційних систем [4]. 

6. Інформаційні системи управління виробництвом [1, 2, 3]. 

7. Інформаційні системи управління трудовими ресурсами [4, 5]. 

8. Інформаційні системи оброблення бухгалтерської інформації [2]. 

9. Інформаційні системи оброблення маркетингової інформації [1, 4]. 

10. Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики 

[4]. 

11. Інформаційні системи оброблення інформації в податковій сфері [2, 4]. 

12. Інформаційні системи оброблення інформації в страхуванні [3, 5]. 

13. Інформаційна система фінансових розрахунків [2, 5]. 

14. Банківські інформаційні системи [2, 5]. 

15. Інформаційні системи оброблення інформації на фондовому ринку [3, 

4]. 

 

Перелік рекомендованої літератури для підготовки 

 

1. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів 

вищих навчальних закладів/ За ред. Пономаренка В.С. – К.: Академія, 

2002. – 544 с.  
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2. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: Підручник/ 

В.Л.Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П.Кустова.- К: Книга, 2004.- 520с  

3. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – К.: 

КНЕУ, 2001. – 420 с.  

4. Кондрашова С. С. Информационные технологии в управлении : Учеб. 

пособие / С. С. Кондрашова. – К : МАУП, 1998. – 136с. 

5. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. 

Посібник. – К.: Слово, 2005. – 264 с.  

 
 

РОЗДІЛ  2.  ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

1. Економічне передбачення та його форми. Основні етапи процесу  

          прогнозування [1, 7]. 

2. Методичні підходи до економічного прогнозування [1, 7]. 

3. Система економічного і соціального прогнозування [2, 5]. 
4. Методи технічного аналізу в прогнозуванні [3, 6]. 

5. Екстраполяційні методи в прогнозуванні [1, 7]. 

6. Експертні методи прогнозування [2, 7]. 

7. Моделювання економічного розвитку [3, 5]. 

8. Методи простої прогнозної екстраполяції одновимірних процесів [4, 7]. 

9. Прогнозування багатовимірних процесів [4, 7]. 

10. Адаптивні методи прогнозування [5, 7]. 

11. Аналітичне вирівнювання тренда одновимірних процесів [2 ,7] 

12. Моделі прогнозування соціально-економічних об’єктів [4]. 

 

Перелік рекомендованої літератури для підготовки 

 

1. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб.пособие 

для вузов / Т.А. Дуброва – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 206 с. 

2. Бешелев А.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы 

экспертных оценок / А.Д. Бешелев, Ф.Г Гурвич – М.: Статистика, 1982. – 

263 с. 

3. Мотышина М.С. Методы социально-экономического прогнозирования: 

Учеб. пособоие / М.С. Мотышина – СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1992. 

4. Черняк О. І. Динамічна економетрика: навчальний посібник / О.І.Черняк, 

А. В. Ставицький . — К.: КВІЦ, 2000. — 120 с. 

5. Основы экономического и социального прогнозирования: Учеб. пособие 

для ВУЗов / Под ред. В.П. Мосипа. – М.: Высш. Школа, 1985. – 199с. 

6. Теория прогнозирования и принятия решений: Учеб пособие / Под ред. 

С.А. Саркисяна. – М.: Высшая школа, 1987. -- 351с. 
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7. Четыркин Е.М. Статистичесике методы прогнозирования/ 

Е.М.Четыркин. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 184с. 

РОЗДІЛ  3.  ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА  

 

1.  Підприємство як суб’єкт господарювання [5].  

2.  Витрати виробництва і собівартість продукції ресурси та ефективність їх 

використання [12].  

3.  Персонал підприємств, продуктивність праці та її оплата [4]. 

4.  Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди підприємств [3, 11]. 

5.  Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика підприємств 

[1]. 

6.  Оборотний капітал підприємств [2, 4]. 

7.  Нематеріальні активи підприємств [6, 9]. 

8.  Ефективність діяльності підприємства [5, 12]. 

9.  Якість і конкурентоспроможність продукції [4, 9]. 

10. Інвестиції та оцінювання їх ефективності [3, 7]. 

11. Забезпечення конкурентоспроможності продукції [7].  

12. Реструктуризація й санація підприємств [6]. 

14. Банкрутство і ліквідація підприємств [10].  

 

Перелік рекомендованої літератури для підготовки 

 

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – №18-22. 

2. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, 

А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, 

перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с. 

3. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 

2006. – 614 с. 

4. Економіка підприємства: Зб. задач і конкретних ситуацій / П.П. Руснак, 

В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Ч.1. – К., 2003. 

– 256 с. 

5. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2003. – 608с. 

6. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посіб. / За ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457с. 

7. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення 

дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний і ін. – К.: КНЕУ, 2000. 

– 248 с. 

8. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: 

Навч. посіб./За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с. 

9. Економіка та підприємництво. Практикум: Навч. посібник. Салига С.Я., 

Желябін В.О., Бойко О.В. та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2007. –  752 с. 
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10. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: 

навчальний посібник. – К.: Каравела, 2008. – 312 с. 

11. Павловська Л.Д. Економіка підприємства: навчальний посібник – Житомир: 

Ви-во ЖНАЕУ, 2009. – 640 с. 

12. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2005. – 568 с. 

 

РОЗДІЛ  4.    МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
 

1  Міжнародна економічна система [5]. 

2 Національні економіки та їх взаємодія [3]. 

3 Міжнародна економічна діяльність [2, 4, 5]. 

4 Теорія міжнародної торгівлі [3, 5]. 

5 Світовий ринок товарів і послуг [1, 2]. 

6 Міжнародний науково-технологічний обмін [4]. 

7 Міжнародна торгова політика [3]. 

8 Світовий фінансовий ринок [3]. 

9 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво [2]. 

10 Міжнародне портфельне інвестування [3, 4]. 

11 Міжнародний кредит [2, 5]. 

12 Світовий ринок праці [3, 5]. 

13 Міжнародна трудова міграція [1,3]. 

14 Теорії валютних курсів [2, 4]. 

15 Світовий валютний ринок [3]. 

16 Світова валютна система [5]. 

17 Міжнародні розрахунки [4]. 

18  Платіжний баланс та макроекономічна рівновага [1]. 

19  Міжнародна регіональна інтеграція [3]. 

20 Європейська економічна інтеграція [2]. 

21 Глобалізація економічного розвитку [4].   

22 Інтеграція України у світову економіку [2, 4, 5].  

 

Перелік рекомендованої літератури для підготовки 

 

1. Липов В.В. Міжнародна економіка. Навч. посібник. Харків, В.Д. 

“Інжек”, 2005.- с.25-58. 

2. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні 

відносини: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.- с. 28-35. 

3. Міжнародні економічні відносини. Опорний конспект лекцій 

/Є.М.Воронова та ін. - Київ, КНТЕУ, 2008.- с. 5-13. 

4. Міжнародна економіка: навч.-метод.посібник для самост. 

вивч.дисц. / А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська та ін.; за ред. д-

ра екон. наук, проф. А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2009. – 156 с. 
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5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна 

економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 672 с. 
 

 

 

Критерії оцінювання результатів 

фахового вступного випробування 

 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 

кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 

 

Форма 1: 

 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь 

або відповідь на питання відсутня 
 

Форма 2: Складається з 5 підзадач, кожна з яких оцінюеться окремо. 
 

2.1. перше, друге і трете завдання оцінюються в 2 бали 

 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

2. 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні 

відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в 

необхідній логічній послідовності. Наведено логічну послідовність 

розв’язання задачі. Приведені необхідні розрахунки, які передбачають 

формулювання вимог до вибору параметрів. Наведені графіки та 

залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за 

результатами розрахунків. 

1 При відповіді на питання виявлений високий рівень знань, однак при 

розв’язанні задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання 
 

 

2.2. завдання 4а і 4в оцінюються в 4 бали 
 

4 При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні 

відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в 

необхідній логічній послідовності. Наведено логічну послідовність 

розв’язання задачі. Приведені необхідні розрахунки, які передбачають 
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формулювання вимог до вибору параметрів. Наведені графіки та 

залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за 

результатами розрахунків 

3 При відповіді на питання виявлений високий рівень знань, однак при 

розв’язанні задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків 
 

2 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. 

При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не 

наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не 

зроблені висновки за результатами розрахунків. 

1 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та 

грубі помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані 

результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання 
 

 

2.3. завдання 4б  оцінюється в 10 балів 
 

10 При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні 

відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в 

необхідній логічній послідовності. Наведено логічну послідовність 

розв’язання задачі. Приведені необхідні розрахунки, які передбачають 

формулювання вимог до вибору параметрів. Наведені графіки та 

залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за 

результатами розрахунків 

9 При відповіді на питання виявлений високий рівень знань, однак при 

розв’язанні задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків  

8 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні 

відповіді на поставлені запитання з використанням відповідної 

термінології та символіки. При виконанні розрахунків мають місце деякі 

неточності. Не наведені графіки або залежності, які пояснюють отримані 

результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків 

7 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно 

питання. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та 

помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані 

результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та 

грубі помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють 

отримані результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 

2.4. 5-е завдання оцінюється в 1 балл.  
 



[Введите текст] 

 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь 

або відповідь на питання відсутня 

 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в 

залежності від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   

 

 


