
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

приймальної комісії
ЗАТВЕРДЖУЮ

аграрного

/
В.С. Шебанін 

g>tf 2019 р.

ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на другий (чи старший) курс 

на спеціальність 051 «Економіка» на навчання за 

освітнім ступенем «Бакалавр» у 2019 році

Миколаїв
2019



3 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма розроблена для фахових вступних випробувань на навчання 

за освітнім ступенем рівнем «бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка». 

Мета вступного випробування – визначення рівня знань за напрямками 

професійної діяльності молодшого спеціаліста та формування контингенту 

здобувачів вищої освіти, найбільш здібних до успішного опанування 

дисциплін бакалаврської програми зі спеціальності 051 «Економіка» 

факультету менеджменту. Вступник повинен продемонструвати 

фундаментальні та професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність 

вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра вступники повинні мати 

базову середню спеціальну освіту з відповідної спеціальності та здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі професійних наук. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.  

Фахове випробування включає модулі дисциплін: 

1. Модуль 1 «Політична економія». 

2. Модуль 2 «Логіка». 

3. Модуль 3 «Інформатика». 

4. Модуль 4 «Теорія ймовірностей і математична статистика». 

5. Модуль 5 «Математичне програмування». 

6. Модуль 6 «Оптимізаційні методи та моделі». 

Модулі характеризують загальнотеоретичні знання зі спеціальності, а 

також дозволяють оцінити практичні знання та вміння молодших 

спеціалістів, що вступають на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності «Економіка». 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

1.1. Модуль 1 «Політична економія» 

 

Змістовний модуль 1. Загальні основи економічного розвитку 

суспільства 
 

Тема 1. Предмет і метод  політичної економії.  

Політична економія як суспільна наука. Процес виробництва 

матеріальних благ. Продуктивні сили суспільства. Виробничі відносини. 

Спосіб виробництва. 

Предмет політичної економії. Система виробничих відносин. Економічні 

закони. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку. 

Функції політичної економії. 

Методи пізнання економічних явищ і процесів. Наукові абстракції. 

Економічні категорії. 

Місце політичної економії в системі економічних наук. Економічна 

теорія і економічна політика. 

Тема 2.  Суспільне виробництво, його фактори та результати. 

Відтворення.  
Суспільне виробництво та його структура. Матеріальне виробництво. 

Нематеріальне виробництво. Сфера послуг. 

Основні фактори виробництва. Економічна сутність суспільного та 

особистого факторів виробництва. Природний та екологічний фактори 

виробництва. 

Потреби суспільства. Види потреб. Ресурси суспільства. Раціональне    

використання  обмежених ресурсів. Крива  виробничих  можливостей. 

Результати  суспільного виробництва:  

Сукупний суспільний продукт та його форми. 

Ефективність виробництва, її форми та критерії. 

Поняття  відтворення  та  його види. 

Тема 3. Власність та її  форми.  
Поняття власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Місце власності в 

економічній  системі. Поняття економічної системи. Історія розвитку 

економічних систем. Типи економічних систем. Еволюція відносин 

власності. 

Форми власності  в Україні. Закон України «Про власність».  

Реалізація відносин власності. Економічні та соціальні форми реалізації 

власності. 

Економічні інтереси та їх система. Сутність економічних інтересів. 

Інтереси регіонів. Характерні риси економічних інтересів. Єдність та 

суперечності економічних інтересів. 

Роздержавлення і приватизація  об'єктів власності. Необхідність 

роздержавлення і приватизації. Форми роздержавлення. Рівні приватизації. 
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Тема 4. Товарне виробництво.  
Поняття товарного виробництва, його  характерні риси та умови 

виникнення. Види товарного виробництва. Порівняльна  характеристика 

простого та капіталістичного товарного виробництва. 

Товар та його властивості. Сутність споживчої вартості і вартості. 

Характеристика мінової вартості . Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. 

Основна суперечність  простого і капіталістичного товарного 

виробництва. Закон вартості. Індивідуальні затрати праці. Суспільно-

необхідні витрати праці. Функції закону вартості в суспільному виробництві. 

Тема 5.  Гроші та їх функції. Грошовий обіг.  
Форма вартості та її розвиток. Виникнення грошей. Функції грошей. 

Види грошей. Вартість та ціна. Масштаб цін. Валютний курс. Сучасне 

трактування сутності грошей. 

Закон грошового обігу. Кількісне відображення даного закону. 

Можливості використання загального закону грошового обігу в різних 

економічних системах.  

Інфляція. Вплив інфляції на економічні процеси. Причини інфляції та її 

види. Шляхи зниження інфляції. 

 

Змістовний модуль 2. Ринок як підсистема ринкової економіки 

Тема 6. Ринок і механізм його функціонування. Конкуренція і 

монополія в ринковій економіці.  

Поняття ринку та його характерні риси. Місце ринку в 

відтворювальному  процесі. Функції ринку. Об'єкти та суб'єкти ринку. 

Необхідність переходу України до ринкової економіки. Умови переходу до 

ринку. 

Структура ринку. Ринок засобів виробництва. Ринок праці та центри 

зайнятості. Ринок науково-технічної продукції. Фінансовий ринок та ринок 

цінних паперів. 

Ціна і ціноутворення в ринковій економіці. Роль ціни в ринковій 

економіці. Функції цін. Фактори ціноутворення. Система цін в економіці 

України. Суб'єкти встановлення ціни. 

Поняття ринкового механізму. Сутність економічних законів попиту і 

пропозиції. Ціна рівноваги та її дотримання. 

Маркетинг.  

Поняття конкуренції та її роль в ринковій  економіці. Форми конкуренції. 

Методи конкуренції. 

Поняття монополізму. Вплив монополізму на економічні процеси. 

Монополістичні утворення в країнах розвинутої ринкової економіки та їх 

сутність. Форми монополістичної конкуренції. Монополізм в економіці 

України. Монополістичні утворення. Антимонопольна політика уряду 

України. 

Тема 7. Ринкова інфраструктура.  
Поняття та функції ринкової інфраструктури в економіці. 
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Біржі, їх місце та роль в інфраструктурі ринку. 

Товарні біржі: класифікація, принципи діяльності і особливості 

функціонування. 

Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Види цінних  паперів. Механізм 

біржової торгівлі цінними паперами. 

Валютна біржа і її функції. 

Формування та сучасний стан ринкової інфраструктури України. 

Кредит та його функції. Кредитні відносини та їх види. Форми кредиту. 

Принципи кредитування.  

Банки, їх сутність. Види банківських операцій. 

Банківська система України та її структура. 

Небанківські фінансові установи. 

 

 Змістовний модуль 3. Підприємство в системі ринкових відносин 

Тема 8.  Економічні основи функціонування підприємства. 

Підприємництво 
Соціально-економічна характеристика підприємства в умовах ринкової 

економіки. 

 Види підприємств, об'єднання підприємств, особливості їх 

функціонування. Малі підприємства і їх роль в суспільному виробництві.  

Суть підприємництва та умови його існування. 

Види підприємництва.   

Особливості розвитку підприємництва в Україні. 

Соціально-економічний зміст поняття «капітал» 

Виробничі фонди підприємства як економічна категорія. Три 

функціональні форми кругообороту фондів. 

Структура виробничих фондів.  

Особливості обороту основних фондів. Фізичний і моральний знос 

основних фондів. Амортизація. Показники ефективності використання 

фондів підприємства. 

Витрати виробництва на рівні суспільства і на рівні підприємства. 

Собівартість продукції та її види. Фактори зниження собівартості продукції. 

Прибуток і його функції. Рентабельність виробництва. Органічна будова 

капіталу. 

Тема 9. Аграрні відносини. Основи підприємництва в аграрному 

секторі економіки  
Аграрна сфера виробництва та її особливості. 

Земля як головний засіб виробництва в сільському господарстві. 

Взаємодія природних та економічних факторів у сільськогосподарському 

виробництві. 

Аграрні відносини. Суб'єкти та об'єкти аграрних відносин. Форми 

власності на землю та форми землекористування. 

Форми господарювання в сільськогосподарському виробництві. Аграрні 

реформи на Україні та їх наслідки. 
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Агропромислова інтеграція, її передумови, форми. Агропромисловий 

комплекс, його структура та функції. 

Рентні відносини. Земельна рента та її види. Ціна землі. 

Суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності в 

сільськогосподарському виробництві. 

Агробізнес як складова частина підприємництва. 

Основні елементи механізму агробізнесу. 

Державне регулювання підприємництва в аграрному секторі. 

Тема 10. Трудові відносини і заробітна плата. Доходи населення 
Робоча сила як товар. Ринок праці. Проблема зайнятості. Розподільчі 

відносини як фаза відтворення. 

Формування доходів населення та їх структура. 

Заробітна плата, її суть. Форми заробітної плати. Системи заробітної 

плати. Інші доходи від трудової та підприємницької діяльності. 

Доходи від власності, та їх форми. 

Доходи із суспільних фондів споживання та їх структура. 

 

Змістовний модуль 4. Суспільне відтворення і механізм його 

функціонування  

Тема 11. Суспільне відтворення і його циклічність.  
Суть суспільного відтворення і його основні риси. Взаємозв'язок 

індивідуального і суспільного відтворення. 

Результати суспільного відтворення. Сукупний суспільний продукт і 

методи його обчислення. Валовий національний продукт. Валовий 

внутрішній продукт. Національне багатство. 

Національний доход, його суть, джерела, фактори зростання. Стадії руху 

національного доходу.  

Проблема реалізації сукупного суспільного продукту. Основні пропорції 

суспільного відтворення. 

Економічне зростання; його типи. Теорії економічного зростання. 

Нагромадження як матеріальна основа розширеного відтворення. Види 

нагромадження. Джерела нагромадження. 

Теорії зайнятості та безробіття, форми безробіття. Безробіття як 

макроекономічна проблема. Закон Оукена. 

Циклічність суспільного відтворення. Види циклів. Теорії економічних 

циклів. Зовнішні та внутрішні фактори циклу. Економічні кризи. К. Маркс, 

М.Туган-Барановський, М Кондратьєв, У. Мітчелл, П. Самуельсон про  

циклічний характер економіки. Суть, форми виявлення економічної кризи в 

Україні та в постсоціалістичних країнах.  

Тема 12. Фінансова система суспільства. Державний бюджет. 

Суть і функції фінансів. Фінансова система суспільства та її структура. 

Централізовані та децентралізовані фінанси. 

Державний бюджет. Доходи та витрати державного бюджету. Дефіцит 

державного бюджету та причини його виникнення. Шляхи подолання 
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бюджетного дефіциту. 

Місцевий бюджет, джерела його формування та напрямки використання.  

Податкова система та її функції. Види податків. Принципи та методи 

оподаткування. Особливості податкової системи  України. 

 

Тема 13. Державне регулювання ринкової економіки.  
Історичні передумови та еволюція державного регулювання економіки. 

Економічні функції держави. Основні форми і методи державного 

регулювання економіки. 

Моделі державного регулювання ринкової економіки. Кейнсіанська і 

неокейнсіанська моделі регулювання економіки. Монетаристське 

трактування економічної ролі держави. 

Основні види економічної політики держави. Участь держави у 

національному виробництві. Структурна і інвестиційна політика. Бюджетна, 

податкова і кредитно-грошова політика. Соціальна політика. Антиінфляційна 

політика держави. 

Змістовний модуль 5. Сучасне світове господарство 

Тема 14. Світове господарство. Система міжнародних економічних 

відносин.  
Поняття світового господарства та об’єктивні передумови його 

виникнення. Міжнародний поділ праці і його форми. Інтернаціоналізація 

виробництва і капіталу. Інтернаціоналізація господарського життя. 

Етапи розвитку світового господарства. Структура сучасного світового 

господарства.  

Нерівномірність сучасного економічного розвитку країн світу. Основні 

центри економічного суперництва в світі.. 

Основні форми міжнародних економічних відносин. Зовнішня торгівля.  

Вивіз капіталу та його форми. Науково-технічне співробітництво. 

Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини. Міжнародна валютна система і особливості її функціонування. 

Міжнародні економічні організації. 

Тема 15. Міжнародна економічна інтеграція та її розвиток в 

сучасних умовах. Економічні аспекти глобальних проблем.  
Суть міжнародної економічної інтеграції і її причини. Фактори, що 

впливають на розвиток інтеграційних процесів. 

Ступені розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

Сучасні інтеграційні угруповання в світі. Створення єдиного 

європейського економічного простору. 

 Проблема інтеграції України у світове господарство. 

Глобальні проблеми в сучасному світі та причини їх виникнення. 

Характерні риси глобальних проблем сучасності. 

Види глобальних проблем.  

Об’єктивна необхідність і основні форми міжнародного співробітництва 

у вирішенні глобальних проблем сучасності. 
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Питання для підготовки з модулю 1 «Політична економія» 

1. Виникнення політичної економії, її предмет та функції. 

2. Економічні закони, їх система, механізм дії та призначення. 

економічні категорії. 

3. Основні фактори виробництва та їх соціально-економічна сутність. 

4. Продуктивні сили суспільства та їх взаємозв'язок з виробничими 

відносинами. 

5. Технологічний спосіб виробництва і етапи його розвитку. 

6. Економічний зміст відносин власності. 

7. Форми власності в економіці України. 

8. Роздержавлення та приватизація власності. 

9. Економічна система та її типи економічних систем. 

10. Суспільно-економічна формація та її складові. 

11. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб та механізм 

його дії. 

12. Економічні інтереси та їх система. 

13. Товарне виробництво, умови його виникнення та характерні риси. 

14. Товар і характеристика його властивостей. 

15. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. 

16. Виникнення і суть грошей. Функції грошей 

17. Еволюція грошового обігу. 

18. Загальний закон грошового обігу, механізм його дії та використання. 

19. Інфляція, її причини та шляхи подолання в Україні. 

20. Підприємство як первинна ланка суспільного виробництва. 

21. Види підприємницької діяльності та їх сутність. 

22. Характеристика простого товарного виробництва та його розвиненої 

форми. 

23. Капітал як економічна категорія. 

24. Фонди підприємств їх кругооборот і оборот. 

25. Виробничі фонди і їх структура. 

26. Фізичний і моральний знос основних фондів. 

27. Робоча сила як товар і її властивості. 

28. Сутність заробітної плати і її функції. Мінімальна заробітна плата. 

29. Форми і системи заробітної плати. 

30. Номінальна і реальна заробітна плата. Взаємозв'язок продуктивності 

праці і рівня заробітної плати. 

31. Витрати суспільства та витрати підприємства на виробництво 

продукції. Собівартість продукції, її види і шляхи зниження. 

32. Прибуток і його функції. Норма і маса прибутку. 

33. Структура банківської системи в Україні. 

34. Акціонерне товариство і його види. 

35. Акції і їх соціально-економічне значення. Курс акцій. 

36. Особливості аграрної сфери виробництва. Аграрні відносини і їх 

сутність. 
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37. Форми господарювання у сільському господарстві і їх зміст. 

38. Рентні відносини. Види ренти. 

39. Закон вартості і його дія. 

40. Ринок  його функції і структура. 

41. Суть економічних законів попиту і пропозиції. Ціна ринкової 

рівноваги. 

42. Конкуренція, її форми і методи. 

43. Монополізм в ринковій економіці, і його негативні наслідки. 

44. Антимонопольна політика держави. 

45. Фондові біржі і механізм їх функціонування. 

46. Товарні біржі і механізм їх функціонування 

47. Центри зайнятості і їх функції. 

48. Необхідність державного регулювання ринкової економіки і його 

методи. 

49. Суспільне відтворення і його характерні риси. 

50. Національний доход і стадії його руху. 

51. Національне багатство країни і його зміст. 

52. Циклічність розвитку ринкової економіки. Види циклів. 

53. Особливості сучасних циклічних коливань в ринковій економіці. 

54. Розподільчі відносини і їх суть. 

55. Види доходів у ринковій економіці. 

56. Ефективність виробництва, її форми і показники. 

57. Види державного регулювання економіки. 

58. Моделі державного регулювання економіки. 

59. Економічні функції держави і їх суть. 

60. Сутність і функції фінансів. 

61. Фінансова система суспільства і її елементи. Державний бюджет. 

62. Податкова система і її структура. Принципи оподаткування. 

63. Суспільні фонди споживання і їх суть. 

64. Роздержавлення і приватизація в економіці України. 

65. Світове господарство, його структура і об'єктивні умови 

формування. 

66. Форми міжнародних економічних відносин. 

67. Міжнародна торгівля і протекціонізм. 

68. Міжнародні валютні відносини, їх суть, етапи розвитку. 

69. Вивіз капіталу і його форми. 

70. Міжнародна економічна інтеграція. Сучасні інтеграційні 

угруповання в світі. 

71. Проблеми і напрямки активізації участі України в системі 

міжнародних економічних відносин. 

72. Сутність і зміст глобальних проблем сучасності. 

73. Види глобальних проблем. 

74. Сутність екологічної проблема і шляхи її розв'язання. 

75. Продовольча проблема і особливості її вирішення в світі.   
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1.2. Модуль 2 «Логіка» 

 
Змістовний модуль 1. Ім’я, поняття та логічні операції над 

поняттями 

Тема 1. Предмет і метод логіки 

1.1. Визначення логіки як науки. 

1.2. Історичні етапи розвитку логічного знання. 

1.3. Міркування та його структура. 

1.4. Правильні та неправильні міркування. 

1.5. Логічна форма міркування. 

Тема 2. Семіотичний характер логіки 

2.1. Поняття про знак. Види знаків. 

2.2. Семіотика як наука про знаки. 

2.3. Структура знакового процесу. Структура значення знака. 

2.4. Виміри знакового процесу. 

2.5. Рівні знакового процесу. 

Тема 3. Ім'я та поняття 

3.1. Загальна характеристика імені. 

3.2. Принципи відношення іменування. 

3.3. Поняття та його структура. 

3.4. Види понять. Логічна характеристика понять. 

3.5. Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісні та несумісні поняття. 

3.6. Типи відношень між сумісними поняттями. 

3.7. Типи відношень між несумісними поняттям. 

Тема 4. Логічні операції над поняттями 

4.1. Узагальнення та обмеження понять. 

4.2. Поділ понять. 

4.3. Визначення понять. 

 

Змістовний модуль 2. Висловлювання, судження та міркування 

Тема 5. Висловлювання та судження 

5.1. Речення, судження, висловлювання. 

5.2. Поняття про дескриптивне висловлювання. 

5.3. Мова логіки висловлювань. 

5.4. Мова логіки предикатів. 

5.5. Логічні сполучники та їхнє табличне визначення. 

5.6. Загальна характеристика законів логіки. 

5.7. Види логічних відношень між висловлюваннями. 

5.8. Поняття про модальні висловлювання. Види модальних 

висловлювань. 

5.9. Логічний аналіз запитань та відповідей. 

Тема 6. Дедуктивні міркування 

6.1. Поняття про дедуктивне міркування. Види дедуктивних міркувань. 

6.2. Прямі дедуктивні міркування. 
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6.3. Непрямі дедуктивні міркування. 

6.4. Дедуктивні міркування другого типу. 

Тема 7. Правдоподібні міркування 

7.1. Поняття про правдоподібне міркування. 

7.2. Індуктивні міркування. Їхні різновиди. 

7.3. Методи встановлення причинних зв’язків. 

7.4. Міркування за аналогією та їх види. 

Тема 8. Основи теорії аргументації 

8.1. Поняття про аргументацію. Структура аргументації. 

8.2. Види аргументації. 

8.3. Поняття про критику. 

8.4. Види критики. 

8.5. Правила, помилки, хитрощі щодо тези. 

8.6. Правила, помилки, хитрощі щодо аргументів. 

8.7. Правила, помилки, хитрощі щодо форми. 

 

Питання для підготовки до співбесіди з модулю 2 «Логіка» 

1. Поняття логічної форми. 

2. Закони логіки й закони інших спеціальних наук, їхнє 

співвідношення. Логіка формальна й логіка діалектична. 

3. Поняття як форма мислення. Поняття й слово. 

4. Зміст і обсяг поняття. Види понять. 

5. Відносини між поняттями. 

6. Узагальнення, обмеження й визначення понять. 

7. Судження й пропозиція. 

8. Прості судження, їхні види й склад. 

9. Категоричне судження. 

10. Характеристика й види складних суджень. 

11. Логічні відносини між простими й складними судженнями. 

12. Закони логіки. 

13. Поняття умовиводу і його види. 

14. Безпосередні умовиводи. 

15. Простий категоричний силогізм. 

16. Аксіома силогізму. 

17. Правила, фігури й модуси категоричного силогізму. 

18. Умовний, розділовий і умовно-розділовий силогізми. 

19. Індуктивні умовиводи, їхні види й методи. 

20. Поняття й структура умовиводу за аналогією. Види аналогії. 

21. Поняття доказу і його структура. 

22. Поняття спростування. Правила докази й спростування. 

23. Проблема і її роль у пізнанні. 

24. Гіпотеза, її структура й види. 

25. Побудова, перевірка й способи доказу гіпотез. 

26. Поняття теорії.    
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1.3.  Модуль 3 «Інформатика» 

 

Змістовий модуль 1. Технічні засоби обчислювальної техніки. 

Тема 1.  Введення до інформатики. 

Основні поняття та визначення.  Програма курсу.  Роль інформатики в 

розвитку суспільства.  Етапи розвитку ЕОМ.   Можливості ЕОМ 

Тема 2. Основні відомості про ПЕОМ. 

Блок-схема. Коротка характеристика основних частин:  процесор, 

монітор, зовнішня та оперативна пам’ять, периферія. 

Змістовий модуль 2. Математичні основи інформатики. 

Тема 1. Арифметичні основи ЕОМ та математичні основи 

інформатики 

Системи числення. Переведення цілих чисел із однієї системи числення 

в іншу. Одиниці виміру інформації. Способи завдання алгоритмів. Приклади 

та типи алгоритмів. Основні операції процесора. Програмування машинними 

кодами. Огляд різноманітних мов програмування. Текстові редактори та їх 

можливості. 

Змістовий модуль 3. Файлова система OС Wіndows 7, файловий 

менеджерTotal Commander  

Тема 1. Файлова система сучасних ОС. 

Поняття файлу та директорії. Атрибути файлу та директорії. Шлях до 

файлу. Ідеологія роботи з вікнами і мишею.  Створення і властивості іконок. 

Робота с файлами і директоріями. Багатозадачність. Total Commander. 

Змістовий модуль 4. Основи роботи в текстовому редакторі WORD 

Тема 1. Призначення й основні можливості. Підготовка вікна WORD 

до роботи з файлами (вид  вікна,  лінійка, панель інструментів, 

автосбереження, параметри абзацу). Основні операції з файлами. Робота з 

файлами MS DOS.  

Тема 2. Переміщення по файлу. Робота з фрагментами тексту. 

Відновлення тексту після помилкових дій. Використання опції «Автотекст» 

для прискорення роботи. Використання різних шрифтів і спеціальних 

символів. Ручне форматування абзаців і заголовків. Символ кінця абзацу. 

Змістовий модуль 5.  Мова програмування Delphі (частина І). 

Тема 1. Типи змінних, ім'я змінної, арифметичні операції. Поняття 

оператора. Оператори ІF, FOR, GOTO, масиви. Основні правила при 

складанні програм. Підключення стандартних бібліотек. 

Тема 2. Опис змінних та масивів. Іініціалізація  масивів при 

оголошенні. Оператори циклу. 

Тема 3. Функція PRІNTF(), ключові слова BREAK та CONTІNUE  

Тема 4. Приклади складання програм. Дpук координат вектору, що 

перевищують заданий поріг. Множення двох прямокутних матриць. Приклад 

розв'язання індивідуальної задачі за сільськогосподарською тематикою. 
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Тема 5. Запровадження інформації  із  екрану  функціїю   SCАNF(). 

Приклади програм.  Запровадження вектору та дати.  Поняття про функції 

коpистувача.  

Тема 6. Управління програмою з клавіатури. Функції KBHІT() та 

BІOSKEY(). Приклад програми, керованої з клавіатури. 

Змістовний модуль 6. Операційна система Wіndows 7. 

Тема 1. Програми «Проводник» та «Мой компьютер». Основні 

можливості. Панель управління (кольорова палітра, шрифти, миша, 

клавіатура, принтер). Деякі корисні програми Wіndows (годинник, календар, 

калькулятор, блокнот, текстовий та графічний редактори). 

 Тема 2. Взаємодія програм через Clіpboard. Копіювання графічних 

елементів. Службові програми: перевірка диску (ScanDіsk), дефрагментація 

диску (Defrag), форматування диску («Проводник»).  

Змістовний модуль 7. Основи роботи в табличному процесорі 

EXCEL. 

Тема 1. Історія розвитку табличних процесорів. Довідкова та навчальна 

системи Excel. Будова основного файла Excel. Cтандартний інтерфейс роботи 

з книгою, листом та фрагментами. Особливості відображення даних у 

клітинах. Введення формул. Абсолютна та відносна адресація. 

Тема 2. Арифметичні та логічні операції. Загальні правила звертання 

до функцій. Використання імен клітин та груп клітин. Різні формати дати, 

чаcу та чисел. Основні функції дати та часу. 

Тема 3. Побудова  різноманітних діаграм та графіків. 

Тема 4. Основні повідомлення про помилки при введенні формул. 

Логічні функції. Основні математичні функції скалярного аргументу. 

Тема 5. Основні математичні функції векторного та матричного 

аргументів (сума,  добуток, визначник матриці, оборотна матриця). 

Тема 6. Статистичні функції (середні, mіn, max, медіана, дисперсія, 

середньо квадратичне відхилення). Прогнозування та інтерполяція за 

лінійним та експоненційним законами. 

Тема 7. Приклади використання логічних функцій. Автоматизація 

обробки результатів сесії. Побудова діаграм. Додаткові  можливості 

оформлення (рамки, колір фону та колір запису у клітині). 

 Тема 8. Прогнозування та інтерполяція за лінійним та експоненційним 

законами. 

Тема 9. Зв’язок Excel з СУБД. Імпорт dbf-файлів. Створення таблиць 

даних, їх сортування. Експорт таблиць даних з Excel до СУБД. 

Тема 10. Рішення рівнянь в Excel. Загальне формулювання задач 

оптимізації. Задачі лінійного програмування. Рішення задач лінійного 

програмування в Excel. 

Тема 11. Приклади рішення оптимізаційних економічних та 

сільськогосподарських задач. 

Тема 12. Створення макросів та елементів управління (списків, кнопок, 

рядків введення). Створення форм. 
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Змістовний модуль 8.  Знайомство з глобальною комп’ютерною 

мережею Іnternet 

Тема 1. World Wіde Web. Гіпертекст. Браузери. Пошук інформації в 

ІNTERNET.  

 

 

Питання для підготовки з модулю 3 «Інформатика» 

 

1. Введення в комп'ютерні технології. Основні поняття та 

визначення.  

2. Інформаційні технології. Перспективи розвитку інформаційних 

технологій. 

3. Етапи  розвитку  ЕОМ. 

4. Можливості ЕОМ. Значення комп'ютерної техніки у сільському 

господарстві. 

5. Структура ПК. Коротка характеристика основних частин. 

6. Поняття і функції процесора, пам'яті, пристроїв уведення - 

виведення інформації. 

7. Арифметичні основи ЕОМ. Системи числення. 

8. Кодування інформації. Одиниці виміру інформації. 

9. Програмне забезпечення. Склад, призначення та основні функції. 

10. Призначення та склад системного програмного забезпечення. 

11. Системне програмне забезпечення.  

12. Прикладне програмне забезпечення. 

13. Робота з архівними файлами. 

14. Призначення і можливості програм-пакувальників. Архіватор 

WinRAR.  

15. Захист від вірусів при роботі на ПК.  

16. Загальні відомості про антивірусні програми. 

17. Еволюція і класифікація ОС. 

18. Призначення, склад і основні функції ОС.  

19. Файли, каталоги, ієрархічна файлова структура даних на дисках.  

20. Оболонка ТОTAL COMMANDER, Windows Commander. 

21. Мови програмування. 

22. Основи WINDOWS.  Загальні відомості. Основні характеристики.  

23. Технологія роботи з об'єктами в ОС Windows  

24. Файлова структура. Робота з файлами і папками. Робота з  

програмою «Проводник». 

25. Робота в середовищі ОС WINDOWS. 

26. Засоби обробки текстової інформації. Використання текстових 

редакторів, видавничих систем.  

27. Текстовий редактор WORD. Загальні відомості. Панелі 

інструментів. 

28. Використання графіки.  
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29. Впровадження об'єктів у текстовий документ. 

30. Створення, відкривання та збереження документів. Введення, 

виділення та копіювання тексту.  

31. Форматування символів. Форматування абзаців. Форматування 

сторінок. 

32. Робота з таблицями.  

33. Табличний процесор EXCEL. Поняття електронної таблиці, її 

основні елементи. 

34. Основні прийоми роботи.  

35. Створення та зберігання електронних таблиць. 

36. Побудова таблиць і їх форматування. 

37. Ділова графіка табличного процесора. 

38. Обробка даних. Формування підсумків.   

39. Робота з формулами і функціями.  

40. Використання вбудованих функцій для 

41. розв'язку інженерних задач. 

42. Реляційна модель даних. 

43. Загальна характеристика СУБД  MS ACCESS.  

44. Призначення, класифікація мереж. Основні поняття. 

45. Організація обміну інформацією у мережі. 

46. Локальні обчислювальні мережі. Програмне забезпечення. 

47. Локальні обчислювальні мережі. Топологія мережі. 

48. Апаратні засоби для створення ЛКМ. Поняття сервера та робочої 

станції. 

49. Глобальна комп’ютерна мережа  INTERNET.  

50. Поняття мережевого протоколу. Улаштування мережі Інтернет. 
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1.4. Модуль 4 «Теорія ймовірностей і математична статистика» 

 

Змістовний модуль 1.  

Випадкові події, основні поняття і теореми теорії ймовірностей. 

Лекція 1. Випадкові події та основні поняття теорії ймовірностей.  

Мета, завдання та зміст курсу. Історичний огляд, Застосування теорії 

ймовірностей в АПК. Випробування і події. Види випадкових подій: 

можливі, вірогідні, випадкові. Класичне означення ймовірності. Основні 

властивості ймовірності. Відносна частота події та її стійкість. Статистична 

та геометрична ймовірність. Застосування класичної та статистичної 

ймовірності на практиці. Елементи комбінаторики у теорії ймовірностей. 

Основні теореми ймовірностей.  

Сума і добуток випадкових подій. Теорема додавання ймовірностей для 

сумісних та несумісних подій. Повна група подій. Протилежні події. Умовна 

ймовірність. Теорема множення ймовірностей для незалежних та залежних 

подій. Теорема про виникнення принаймні однієї події. Формула повної 

ймовірності. Теорема гіпотез - формула Байєса. 

Повторні випробування. 

Схема незалежних випробувань і формула Бернуллі. Наймовірніше 

число. Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. 

Закон великих чисел. Теорема Бернуллі. Нерівність і теорема Чебишева про 

закон великих чисел та її значення для практики. 

 

Змістовний модуль 2.  

Випадкові величини та їх числові характеристики. 

Лекція 2. Дискретні випадкові величини. 

Види випадкових величин. Дискретна випадкова величина. Закон та 

функція розподілу ймовірностей. Числові характеристики ДВВ: математичне 

сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення та їх властивості. 

Моменти розподілу ДВВ. 

Неперервні випадкові величини. 

Неперервна випадкова величина. Інтегральна та диференціальна 

функції розподілу. Ймовірність попадання випадкової величини на заданий 

відрізок. Числові характеристики НВВ: математичне сподівання, дисперсія, 

середнє квадратичне відхилення та їх властивості. Характеристики НВВ: 

моменти, мода, медіана, асиметрія, ексцес. 

Лекція 3. Закони розподілу випадкових величин.  

Закони розподілу ймовірностей: біноміальний, пуассонівський, 

геометричний та їх числові характеристики. Нормальний закон розподілу 

ймовірностей та його значення у теорії ймовірностей.  Стандартний 

нормальний розподіл та функція Лапласа. Експоненціальний закон розподілу 

та його використання у теорії надійності. Рівномірний закон. Розподіл 

Пірсонса. Розподіл Стюдента. Розподіл Фішера-Снедекора. 
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Граничні теореми теорії ймовірностей. 

Нерівність Чебишева та її значення. Теорема Чебишева. Теорема 

Бернуллі; Центральна гранична теорема теорії ймовірностей (теорема 

Ляпунова) та її використання у математичній статистиці. 

 

Змістовний модуль 3. Статистичні сукупності. Статистичні ряди 

розподілу та їх характеристики. Статистичні оцінки параметрів 

розподілу. 

Лекція 4. Предмет математичної статистики, метод, ряди 

розподілу. 

Предмет математичної статистики. Статистичні сукупності. Ряди 

розподілу. Побудова інтервального варіаційного ряду розподілу. Комулята, 

огіва, гістограма і полігон статистичних розподілів. 

Лекція 5. Середні величини. 

Середні величини як характеристики ряду. Об’ємні середні. Середня 

арифметична та її властивості. Структурні середні: мода, медіана. 

Показники варіації ознак.  

Показники варіації ознак. Дисперсія, її властивості. Загальна, 

міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсії. Моменти статистичного 

розподілу. Крива емпіричного розподілу. Коефіцієнт асиметрії. Ексцес. 

Лекція 6. Статистичні оцінки параметрів розподілу. 

Визначення статистичної оцінки, її властивості: зміщені, незміщені, 

ефективні, обґрунтовані. Помилка вибірки. Точкова та інтервальні оцінки. 

Нормоване відхилення. Т- розподіл Ст’юдента. 

Статистичні гіпотези. 

Статистичні гіпотези: нульова й альтернативна, проста і складна. 

Помилки першого і другого роду. Статистичний критерій, спостережене 

значення критерію. Критична область, область прийняття нульової гіпотези, 

критична точка. Перевірка гіпотез відносно рівності середніх, дисперсій. 

Перевірка гіпотез відносно відповідності теоретичного та емпіричного рядів 

розподілу за критерієм узгодженості Пірсона та Колмогорова. 

 

Змістовний модуль 4. Дисперсійно-кореляційний  метод аналізу. 

Лекція 7. Елементи дисперсійного аналізу. 

Дисперсійний аналіз: загальна, міжгрупова та внутрішньогрупова 

дисперсії. Незміщені оцінки дисперсій. Загальний метод перевірки вплину 

фактора на ознаку способом порівняння дисперсій. 

Елементи теорії регресії. 

Функціональна, статистична і кореляційна залежності. Рівняння парної 

регресії. Властивості статистичних оцінок параметрів парної функції регресії. 

Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості. Довірчий інтервал для 

лінії регресії. Коефіцієнт детермінації. 
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Лекція 8. Множинна регресія.  

Множинна регресія, визначення статистичних оцінок для параметрів 

лінійної множинної функції регресії. Множинний коефіцієнт кореляції та 

його властивості. Нелінійна регресія. 

 

 

Питання для підготовки з модулю 4  

«Теорія ймовірностей і математична статистика» 

 

1. Предмет теорії ймовірностей. Поняття події. Класифікація подій. 

2. Відносна частота та статистична ймовірність. 

3. Деякі відомості із комбінаторики. Сполучення, розміщення, 

перестановки. 

4. Класичне визначення ймовірності. Його обмеженість. Геометрична 

ймовірність. 

5. Поняття суми подій. Ймовірність суми несумісних подій. 

6. Повна група подій. Ймовірність суми повної групи подій. 

7. Протилежні події. Ймовірність появи протилежної події. Вірогідні та 

неможливі події та їх ймовірності. 

8. Незалежні події. Ймовірність добутку незалежних подій. 

9. Залежні події. Ймовірність добутку залежних подій. 

10. Ймовірність суми сумісних подій. 

11. Формула повної ймовірності. 

12. Формула Байєса. 

13. Повторні незалежні випробування. Формула Бернуллі. 

14. Закон розподілу випадкової величини. Біномний закон розподілу. 

15. Закон розподілу Пуассона. Ймовірність відхилення частоти від сталої 

ймовірності в незалежних випробуваннях. 

16. Знаходження найймовірнішого числа подій. 

17. Локальна теорема Лапласа (без доведення). 

18. Інтегральна теорема Лапласа (без доведення). 

19. Числові характеристики дискретних випадкових величин (

)X(),X(D),X(M  ). 

20. Числові характеристики неперервних випадкових величин (

)X(),X(D),X(M  ). 

21. Властивості математичного сподівання. 

22. Властивості дисперсії. Поняття про моменти розподілу. 

23. Математичне сподівання випадкової величини розподіленої по 

біномному закону. 

24. )X(D , )X( випадкової величини розподіленої по  біномному закону. 

25. Математичне сподівання випадкової величини розподіленої по закону 

Пуассона. 

26. )X(D , )X(  випадкової величини розподіленої по закону Пуассона. 



20 

 

27. Поняття інтегральної функції розподілу. Властивості інтегральної 

функції, її графік. 

28. Поняття диференціальної функції розподілу ймовірностей неперервної 

випадкової величини та її властивості. Ймовірність попадання 

неперервної випадкової величини в заданий інтервал. 

29. Знаходження інтегральної функції розподілу за відомою 

диференціальною функцією. 

30. Закон великих чисел. Нерівність і теорема Чебишева. ЇЇ значення для 

практики. 

31. Закон великих чисел. Теорема Бернуллі. 

32. Нормальний закон розподілу випадкової величини. 

33. Властивості функції щільності ймовірності нормального закону 

розподілу. 

34. Ймовірність попадання в заданий інтервал нормальної випадкової 

величини. 

35. Правило трьох сигм. 

36. Математичне сподівання диференціальної функції нормального 

розподілу. 

37. Дисперсія диференціальної функції нормального розподілу. 

38. Поняття про теорему Ляпунова. Формулювання центральної граничної 

теореми. 

39. Оцінка відхилення теоретичного розподілу від нормального. Асиметрія і 

ексцес. 

40. Показниковий розподіл. Числові характеристики показникового 

розподілу. 

41. Предмет математичної статистики. Її місце в системі статистичних 

дисциплін. 

42. Завдання математичної статистики. 

43. Статистичні ряди розподілу: ранжирований ряд, варіаційний ряд 

(дискретний та інтервальний). Побудова рядів розподілу. 

44. Графічне зображення рядів розподілу: полігон, гістограма, кумулята та 

огіва. Основні форми статистичних розподілів. 

45. Емпірична та теоретична функція розподілу. 

46. Центральна тенденція ряду розподілу. Середні величини як 

характеристики ряду. 

47. Об’ємні середні величини: середня арифметична, середня геометрична, 

середня гармонійна, середня квадратична. Правило мажорантності. 

48. Структурні середні величини: мода і медіана. 

49. Показники варіації ознак: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, 

дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. 

50. Математичні властивості середньої арифметичної. Обчислення середньої 

арифметичної спрощеним методом. 

51. Математичні властивості дисперсії. Обчислення дисперсії спрощеним 

методом. 



21 

 

52. Загальна, групова і внутрішньогрупова дисперсії. Правило додавання 

дисперсій. 

53. Моменти статистичного розподілу: початкові, центральні, умовні та 

нормовані. 

54. Оцінка відхилення емпіричного розподілу від нормального. 

Характеристика асиметрії та ексцесу розподілу. 

55. Загальні поняття вибіркового спостереження. Генеральна і вибіркова 

сукупності. Їх характеристики. 

56. Повторна і безповторна вибірки. Репрезентивна вибірка. Способи 

відбору. 

57. Статистичні оцінки. Оцінка генеральної дисперсії по виправленій 

вибірковій. 

58. Основні вимоги до статистичної оцінки: незміщеність, ефективність, 

спроможність і достатність. 

59. Точкова та інтервальна оцінки параметрів генеральної сукупності. 

Надійна ймовірність. Надійний інтервал. Рівень значимості. 

60. Надійний інтервал для оцінки математич-го. сподівання нормального 

розподілу при відомому . 

61. Надійний інтервал для оцінки математ-го сподівання нормального 

розподілу при невідомому . 

62. Надійний інтервал для оцінки середньо квадратичного відхилення  

нормального розподілу. 

63. Закони розподілу. Нормальний розподіл. 

64. Розподіл Ст’юдента, розподіл 2, розподіл Фішера-Снедекора. 

65.  Статистичні гіпотези: нульова та альтернативна, проста та складна. 

66. Статистичні критерії і критична область. 

67. Перевірка статистисних гіпотез відносно середніх. 

68. Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів. 

69. Перевірка гіпотез про відповідність емпіричного розподілу теоретичному 

з використанням  2-критерія Пірсона як критерія узгодження. 

70. Перевірка гіпотез про достовірність відмінностей між дисперсіями за 

допомогою F-критерія. 

71. Суть та завдання дисперсійного методу аналізу. 

72. Схема дисперсійного аналізу. 

73. Алгоритм рішення однофакторної моделі. 

74. Функціональна, статистична і кореляційна залежності. 

75. Умовні середні. Дві основні задачі теорії кореляції. 

76. Метод найменших квадратів при відшуканні параметрів вибіркового 

рівняння прямої лінії регресії по незгрупованим даним. 

77. Відшукання параметрів вибіркового рівняння прямої лінії регресії по 

згрупованим даним. Кореляційна таблиця. 

78. Вибірковий коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації. 

79. Визначення коефіцієнтів регресії (yx, xy) через коефіцієнт кореляції. 

80. Вибіркове кореляційне відношення. Криволінійна регресія.  
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1.5. Модуль 5 «Математичне програмування» 

 

Змістовний модуль 1. Моделі лінійного програмування 

Тема 1. Вступ. Предмет, особливості та сфери застосування 

математичного програмування в економіці. Класифікація задач 

1. Предмет, метод, завдання курсу. 

2. Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. 

3. Класифікація задач математичного програмування. Застосування 

методів математичного програмування в економіці. 

Загальна задача лінійного програмування 

1. Економічна та математична постановка задачі лінійного 

програмування. 

2.  Форми запису задачі лінійного програмування: загальна, 

канонічна, симетрична. 

3. Допустимий, опорний та оптимальний план задачі лінійного 

програмування. 

4. Побудова математичних моделей найпростіших економічних 

задач. 

Тема 2. Графічний метод розв’язання задачі лінійного 

програмування 

1. Геометрична інтерпретація множини допустимих планів задачі 

лінійного програмування. 

2. Опорний та оптимальний план.  

3. Алгоритм графічного методу розв'язання задачі лінійного 

програмування. 

Тема 3. Симплексний метод розв’язання задачі лінійного 

програмування 

1. Алгоритм симплексного методу розв'язання задачі лінійного 

програмування. 

2.  Теорема про оптимальний план задачі лінійного програмування. 

Метод штучного базису розв’язання задачі лінійного 

програмування  

1. Штучні змінні. 

2. Метод штучного базису розв'язання задачі лінійного 

програмування. 

Тема 4. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків 

лінійних оптимізаційних моделей 

1. Поняття двоїстості. Правила побудови двоїстих задач. 

2. Теореми двоїстості та їх економічний зміст. 

3. Економічна інтерпретація двоїстої задачі. 

Аналіз лінійних моделей економічних задач 

1. Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей.  

2. Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється, і нової 

продукції. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.  
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3. Аналіз коефіцієнтів цільової функції. Аналіз коефіцієнтів 

технологічної матриці для базисних і вільних змінних.  

4. Приклади практичного використання двоїстих оцінок. 

5. Двоїстий симплекс-метод розв’язання задачі лінійного 

програмування. 

 

Змістовний модуль 2. Транспортна задача та моделі цілочислового 

програмування 

Тема 5. Транспортна задача 

1. Економічна і математична постановка транспортної задачі. 

2. Теорема про існування розв’язку транспортної задачі. 

3. Методи побудови початкового опорного плану: «північно-

західного» кута, мінімальної вартості, подвійної вартості, апроксимації 

Фогеля. Випадок виродження опорного плану. 

Тема 6. Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі  

1. Алгоритм методу потенціалів розв'язання транспортної задачі. 

2. Теорема про оптимальність опорного плану транспортної задачі. 

Тема 7. Моделі цілочислового програмування 

1. Економічна і математична постановка задачі цілочислового 

програмування.  

2. Методи Гоморі. 

3. Метод «віток і меж». 

 

Змістовний модуль 3. Моделі нелінійного програмування 

Тема 8. Моделі дробово-лінійного програмування 

1. Економічна і математична постановка задачі дробово-лінійного 

програмування. 

2. Графічний метод розв’язання  задачі дробово-лінійного 

програмування. 

3. Симплексний метод розв’язання задачі дробово-лінійного 

програмування. 

Моделі нелінійного програмування 

1. Економічна і математична постановка задачі нелінійного 

програмування. 

2. Графічний метод розв’язання задач нелінійного програмування. 

3. Метод множників Лагранжа та їх економічна інтерпретація. 
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Питання для підготовки з модулю 5 «Математичне програмування» 

 

1. Предмет об’єкт та завдання курсу «Математичне програмування». 

2. Економічна система: параметри, залежні та незалежні змінні. 

3. Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. 

4. Класифікація задач математичного програмування. 

5. Застосування методів математичного програмування в економіці. 

6. Економічна та математична постановка задачі лінійного 

програмування. 

7. Форми запису задачі лінійного програмування: загальна, канонічна, 

симетрична. 

8. Допустимий, опорний та оптимальний план задачі лінійного 

програмування. 

9. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування. 

10.  Алгоритм графічного методу розв'язання задачі лінійного 

програмування. 

11.  Алгоритм симплексного методу розв'язання задачі лінійного 

програмування. 

12.  Структура симплексної таблиці. Визначення початкового опорного 

плану. 

13.  Теорема про оптимальний план задачі лінійного програмування. 

14.  Перевірка опорного плану на оптимальність. Перехід до нового 

опорного плану. Напрямний стовпчик та напрямний рядок. Напрямний 

елемент. 

15.  Штучні змінні. Алгоритм методу штучного базису розв’язання 

задачі лінійного програмування. 

16.  Алгоритм  двоїстого симплекс-методу розв’язання задач лінійного 

програмування. 

17.  Основна та двоїста задачі як пара взаємоспряжених задач лінійного 

програмування. 

18.  Правила побудови двоїстої задачі лінійного програмування. 

19.  Економічна інтерпретація двоїстих задач. 

20.  Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей.  

21.  Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється, і нової 

продукції. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. 

22.  Аналіз коефіцієнтів цільової функції. Аналіз коефіцієнтів 

технологічної матриці для базисних і вільних змінних.  

23.  Приклади практичного використання двоїстих оцінок у аналізі 

економічних задач. 

24.  Економічна і математична постановка транспортної задачі. 

25.  Транспортна таблиця. 

26.  Теорема про існування розв’язку транспортної задачі. 

27.  Зведення незбалансованої транспортної задачі до збалансованої. 
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28.  Метод північно-західного кута побудови початкового опорного 

плану транспортної задачі. 

29.  Метод мінімальної вартості побудови початкового опорного плану 

транспортної задачі. 

30.  Метод подвійної переваги побудови початкового опорного плану 

транспортної задачі. 

31.  Метод апроксимації Фогеля побудови початкового опорного плану 

транспортної задачі. 

32.  Алгоритм методу потенціалів. 

33.  Перевірка опорного плану транспортної задачі на оптимальність за 

допомогою методу потенціалів. 

34.  Перехід від одного опорного плану транспортної задачі до іншого у 

випадку порушення умов оптимальності. 

35.  Економічна і математична постановка задачі цілочислового 

програмування.  

36.  Визначення оптимального плану задачі цілочислового 

програмування методом Гоморі. 

37.  Визначення оптимального плану задачі цілочислового 

програмування методом «віток та меж». 

38.  Економічна і математична постановка задачі дробово-лінійного 

програмування. 

39.  Визначення оптимального плану задачі дробово-лінійного 

програмування  графічний методом. 

40.  Визначення оптимального плану задачі дробово-лінійного 

програмування  симплексним методом. 

41.  Економічна і математична постановка задачі нелінійного 

програмування.  

42.  Визначення оптимального плану задачі нелінійного програмування 

графічним методом. 

43.  Класичний метод оптимізації задач нелінійного програмування на 

базі використання множників Лагранжа та їх економічна інтерпретація. 
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1.6. Модуль 6 « Оптимізаційні методи та моделі» 

 

Змістовий модуль 1. Економіко-математичні методи та моделі 

1.1. Економіко-математичні методи та моделі. Основи їх класифікації 

та основні принципи системного аналізу 

1. Предмет та задачі дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі». 

2. Поняття економіко-математичної моделі. Сутність, мета і задачі 

моделювання. 

3. Класифікація економіко-математичних моделей. 

4. Методика і технологічні етапи побудови економіко-математичних 

моделей. 

5. Системний підхід у моделюванні. 

1.2.  Оптимізаційні економіко-математичні моделі 

1. Загальна постановка оптимізаційної задачі. 

2. Задача планування виробництва (використання ресурсів). 

3. Задача структурної оптимізації (складання раціону). 

4. Задача раціонального використання виробничих потужностей. 

5. Задача оптимального розкрою матеріалів. 

6. Транспортна задача та задачі цілочислового програмування. 

1.3. Задача про призначення 

1. Постановка задачі оптимального призначення. 

2. Поняття про редукцію у задачі на призначення. 

3. Угорський метод розв’язання задачі про призначення. 

4. Приклади розв’язання задачі про призначення. 

1.4. Задача комівояжера  

1. Постановка задачі комівояжера. 

2. Приклади задач, що зводяться до задачі  комівояжера. 

3. Розв’язання задачі комівояжера методом редукції. 

4. Розв’язання задачі комівояжера методом Монте-Карло. 

5. Розв’язання задачі комівояжера методом усереднених коефіцієнтів. 

1.5. Стратегічні ігри 

1. Предмет теорії ігор та види невизначеності. 

2. Основні понятті теорії ігор. 

3. Чисті стратегії. Основні поняття. 

4. Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій. 

5. Змішані стратегії. 

6. Оптимальні змішані стратегії. 

1.6. Методи розв’язання стратегічних ігор 

1. Дослідження ігор, заданих платіжними матрицями. 

2. Аналітичний метод  розв’язування ігор 22 . 

3. Графічний метод розв’язування ігор 22 . 

4. Приклади графічного розв’язування ігор 22 . 

5. Графічний метод розв’язування ігор n2  і 2m . 

6. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування. 
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1.7. Статистичні ігри 

1. Елементи теорії статистичних рішень. 

2. Основні поняття теорії статистичних ігор. 

3. Критерій Вальда (критерій крайнього песимізму). 

4. Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих). 

5. Мінімаксний критерій Севіджа (критерій крайнього песимізму) 

6. Критерій узагальненого максиміна Гурвіца (критерій песимізму-

оптимізму). 

7. Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа. 

 

Змістовний модуль 2. Прикладні оптимізаційні моделі 

2.1. Динамічне програмування 

1. Задачі динамічного програмування. 

2. Принцип оптимальності Беллмана. 

3. Мінімальна відстань (витрати) засобами ДП. 

4. Приклад визначення мінімальної відстані (витрат) засобами 

динамічного програмування. 

2.2. Теорія графів  

1. Призначення та сфера використання мереж. 

2. Основні поняття теорії графів. 

3. Побудова правильної нумерації вершин графу. 

4. Алгоритм пошуку найкоротшого шляху мережі (графу). 

2.3. Моделі сіткового планування і управління 

1. Поняття сіткової моделі. 

2. Основні елементи сіткової моделі. 

3. Правила побудови сіткової моделі. 

4. Основні часові параметри сіткової моделі 

5. Оптимізація сіткової моделі. Коефіцієнт напруженості. 

6. Сіткове планування в умовах невизначеності.  

2.4. Марківські процеси  

1. Поняття марківського випадкового процесу. 

2. Потоки подій. 

3. Рівняння Колмогорова. Граничні ймовірності станів. 

2.5. Системи масового обслуговування  

1. Процеси обслуговування. 

2. СМО процесу загибелі та розмноження. 

3. СМО з відмовленнями. 

2.6. Багатокритеріальна оптимізація 

1. Загальна постановка багатокритеріальної оптимізації. 

2. Жорстко формалізовані методи багатокритеріальної оптимізації. 

3. Метод «суперцілі». 

4. Метод «послідовних поступок». 

5. Приклад багатокритеріальної оптимізації. 
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Питання для підготовки з модулю «Оптимізаційні методи та моделі» 

 

1. Предмет та задачі дисципліни. Поняття економіко-математичної 

моделі.  

2. Сутність, мета і задачі моделювання. 

3. Класифікація економіко-математичних моделей. 

4. Методика і технологічні етапи побудови економіко-математичних 

моделей. 

5. Системний підхід у моделюванні. 

6. Основні принципи системного підходу. 

7. Загальна постановка оптимізаційної задачі. Алгоритм розв’язання 

задачі на комп’ютері. 

8. Задача планування виробництва (використання ресурсів). 

9. Задача структурної оптимізації (складання раціону). 

10.  Задача раціонального використання виробничих потужностей. 

11.  Задача оптимального розкрою матеріалів. 

12.  Транспортна задача та методи її розв’язання. 

13.  Задачі цілочислового програмування та методи їх розв’язання. 

14.  Постановка задачі оптимального призначення.  

15.  Алгоритм розв’язання задачі оптимального призначення на 

комп’ютері. Поняття про редукцію у задачі на призначення. 

16.  Угорський метод розв’язання задачі про призначення. 

17.  Постановка задачі комівояжера. 

18.  Алгоритм розв’язання задачі комівояжера на комп’ютері. Приклади 

задач, що зводяться до задачі  комівояжера. 

19.  Розв’язання задачі комівояжера методом редукції. 

20.  Розв’язання задачі комівояжера методом Монте-Карло. 

21.  Розв’язання задачі комівояжера методом усереднених коефіцієнтів. 

22.  Предмет теорії ігор та види невизначеності. 

23.  Основні понятті теорії ігор. 

24.  Чисті стратегії. Основні поняття. 

25.  Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій. 

26.  Змішані стратегії. 

27.  Оптимальні змішані стратегії. 

28.  Дослідження ігор, заданих платіжними матрицями. 

29.  Аналітичний метод  розв’язання ігор 22 . 

30.  Графічний метод розв’язання ігор 22 . 

31.  Графічний метод розв’язання ігор n2  і 2m . 

32.  Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування. 

33.  Елементи теорії статистичних рішень. 
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34.  Основні поняття теорії статистичних ігор. 

35.  Критерій Вальда (критерій крайнього песимізму). 

36.  Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих). 

37.  Мінімаксний критерій Севіджа (критерій крайнього песимізму). 

38.  Критерій узагальненого максиміна Гурвіца (критерій песимізму-

оптимізму). 

39.  Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа. 

40.  Характеристика критеріїв прийняття рішень в умовах повної 

невизначеності. 

41.  Задачі динамічного програмування. 

42.  Принцип оптимальності Беллмана. Мінімальна відстань (витрати) 

засобами динамічного програмування. 

43.  Призначення та сфера використання мереж. Основні поняття теорії 

графів. 

44.  Побудова правильної нумерації вершин графу. 

45.  Алгоритм пошуку найкоротшого шляху мережі (графу). 

46.  Поняття сіткової моделі. Основні елементи сіткової моделі. 

47.  Правила побудови сіткової моделі. 

48.  Основні часові параметри сіткової моделі 

49.  Оптимізація сіткової моделі. Коефіцієнт напруженості. 

50.  Сіткове планування в умовах невизначеності. 

51.  Поняття харківського випадкового процесу. 

52. Потоки подій. 

53. Рівняння Колмогорова. Граничні ймовірності станів. 

54. Процеси обслуговування. Системи масового обслуговування. 

55. СМО процесу загибелі та розмноження. 

56. Основні показники СМО з відмовленнями. Одно канальна СМО з 

відмовленнями. 

57. Багатоканальна СМО з відмовленнями. 

58. Загальна постановка багатокритеріальної задачі. 

59. Жорстко формалізовані методи багатокритеріальної оптимізації. 

60.  Метод «суперцілі». Метод «послідовних поступок». 
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ІІ. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ВСТУПНИКІВ 

 

Оволодіння системою знань освітнього ступеня «бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» передбачає, що вступники повинні мати 

диплом молодшого спеціаліста із зазначеного напряму, вільно спілкуватися 

державною мовою, мати здібності до оволодіння знаннями та навичками в 

галузі фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, що 

викладалися протягом 1 та 2 курсів. 

Фахове випробування вступників сприяє виявленню здібностей у 

майбутніх фахівців у галузі економіки, зокрема економічної кібернетики. У 

процесі його проведення вступники повинні показати навички та вміння 

дослідження, аналізу та моделювання економічних явищ та процесів. 

Вступник повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися в основних економічних поняттях і категоріях; 

- самостійно аналізувати сучасні економічні процеси; 

- реально і творчо оцінювати економічну ситуацію, що склалася в 

нашій країні; 

- визначати перспективи подальшого економічного розвитку; 

- застосувати ймовірнісні моделі та математичні методи при 

математичному моделюванні процесів в технічних системах, 

вирішувати оптимізаційні задачі управління технічними системами 

та технологічними процесами; 

- застосовувати статистику та математичні методи для дослідження 

реальних економічних процесів і прийняття оптимальних 

управлінських рішень; 

- оцінювати наслідки прийняття управлінських чи технологічних 

рішень, господарської діяльності в цілому із застосуванням 

перспективних комп’ютерних технологій; 

- вирішувати практичні фінансові, економічні і управлінські задачі з 

використанням сучасної обчислювальної техніки і проблемно-

орієнтованих пакетів прикладних програм; 

- формулювати економіко-управлінські задачі; 

- оцінювати наслідки прийняття управлінських чи технологічних 

рішень, господарської діяльності в цілому із застосуванням 

перспективних комп’ютерних технологій; 

- на практиці вирішувати питання, які пов’язані з вибором 

найкращого (оптимального) розподілу обмежених ресурсів, вибір 

оптимального варіанта (об’єкту, проекту) з множини 

альтернативних; 

- розв’язувати задачі лінійного, цілочислового та нелінійного 

програмування, використовувати графічний та симплекс-методи; 

- використовувати комп’ютер і відповідне програмне забезпечення 

для виконання оптимізаційних розрахунків та аналізі їх результатів; 
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Вступник повинен знати: 

- основні категорії економічної науки, теоретичні основи і 

закономірності функціонування економіки, розуміти 

багатоманітність існуючих економічних систем у сучасному світі; 

- загальнотеоретичні положення, що характеризують сутність, 

функціонування і розвиток економічної системи суспільства; 

- принципи і умови функціонування ринкової економіки; 

- особливості дії економічних законів в умовах ринкової економіки; 

- моделі функціонування підприємств на комерційних засадах; 

- закономірності розвитку національної економіки в сучасних умовах; 

- сучасні особливості і перспективи розвитку світового господарства 

- основні поняття та теореми  теорії ймовірностей і математичної 

статистики, основні закони розподілу випадкових величин, методи 

дисперсійного та кореляційного аналізу; 

- методи побудови та дослідження математичних моделей макро- та 

мікроекономічних процесів та явищ; 

- принципи економіко-математичного моделювання економічних 

процесів та кількісного обґрунтування управлінських рішень; 

- загальну характеристику економіко-математичних методів і 

моделей, методи побудови оптимізаційних моделей економіки, 

задач теорії ігор та прийняття рішень; 

- правила та закони логічного мислення, закони формальної логіки, 

специфіку логічно вірного осягнення дійсності; 

- основні категорії, поняття, методи і задачі, знання яких необхідне 

при застосуванні математичного апарата в АПК; 

- математичний апарат, що дозволяє ефективно вирішувати технічні, 

фінансові, економічні і управлінські задачі. 

 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ ТА СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Вступні випробування охоплюють шість дисциплін («Політична 

економіка», «Логіка», «Інформатика», «Теорія ймовірностей і математична 

статистика», «Математичне програмування», «Оптимізаційні методи та 

моделі»), що передбачені навчальними планами освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальності 051 «Економіка».  

Вступні випробування проводяться у вигляді співбесіди. 
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування оцінюється за наступною шкалою. 

 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування 
Оцінка, кількість 

балів 

Відмінні знання всіх розділів перерахованих у програмі 

дисциплін, глибокі і вичерпні відповіді з усіх питань в обсязі 

програми. Матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь 

вступника правильна, обґрунтована, логічна, містить аналіз і 

систематизацію, зроблені аргументовані висновки. Вступник 

показує при цьому глибоке оволодіння матеріалом, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з 

конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та 

аргументовано викладати матеріал. Вміння використовувати 

матеріали з додаткових літературних джерел. Суттєвим 

моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з 

практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних завдань. 

«Відмінно», 

180-200 балів 

Достатньо глибокі знання матеріалу розділів програм 

курсів, але в відповідях на додаткові питання можуть бути деякі 

недоліки; допущення незначних помилок при висвітленні 

деяких питань. У відповідях відтворюється значна частина 

навчального матеріалу. Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальних дисциплін, певною мірою 

може аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки, 

питання висвітлює повно, висвітлення їх завершене висновками, 

виявлене уміння аналізувати факти й події, а також виконувати 

навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, 

може мати місце недостатня аргументованість при викладенні 

матеріалу, нечітко виражене ставлення вступника до фактів. 

Вступник вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження викладених думок. Але відповідь може мати 

деякі незначні неточності. 

«Добре», 

150-179 балів 

Засвоєння програмного матеріалу без необхідної глибини, 

припущення неточностей, недостатньо правильних і чітких 

формулювань; нечіткого орієнтування в методології. Вступник 

відтворює приблизно половину навчального матеріалу, знає 

тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм 

пояснення, але допускає незначні помилки. Основні положення 

навчального матеріалу відтворюються на рівні запам’ятовування 

без достатнього розуміння; вступник у цілому оволодів суттю 

питань з даної теми, виявляє знання матеріалу, навчальної 

літератури, намагається аналізувати факти й події, робити 

висновки. Але дає неповні відповіді на запитання, припускається 

грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу. 

«Задовільно», 

100-149 балів 
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Вступник не знає і не розуміє значної частини 

програмного матеріалу, не може сформулювати відповіді на 

основні програмні питання; не розуміє суті питань. Вступник 

має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може 

відтворити основні поняття. Відповіді на рівні елементарного 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, фрагментів 

навчального матеріалу. Вступник неспроможний висвітлити 

питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з 

грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, 

висновки, узагальнення. У відповідях допущені суттєві 

помилки. 

«Незадовільно», 

<100 балів 
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V. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Модуль 1 «Політична економія» 

1. Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка) : навч. пос. 2-ге вид., перероб. та допов. / Л. В. Білецька, 

О.В. Білецький, В. І. Савич. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 688 с. 

2. Гальчинський А.С. Основи економічних знань : навч. посіб. / А. С. 

Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю. І . Палкін. —  К. : Вища школа, 2002. — 543 

с. 

3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Наказ 

№ 436-IV від 16.01.2003 р. — Режим доступу: http: 

//http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.  

4. Гронтковська Г.Е. Економічна теорія : навч. посіб. для самост. 

вивч. дисципліни / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І.  — Рівне : 

НУВГП, 2010. — 370 с. 

5. Економічна теорія: політекономія : підруч. / за ред. 

В. Д. Базилевича. — К. : Знання-Прес, 2006. — 615 с. 

6. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка: навч. посібник / 

Б. Ф. Заблоцький. — К. : Академія, 2004. — 512 с. 

7. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] :  Верховна Рада 

України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III. — Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

8. Зубець М. В. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому 

виробництві: монографія / М. В. Зубець, С. О. Тивончук. — К. : Аграрна 

наука, 2004. — 192 с. 

9. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : 

Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-

VIII. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08  

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний 

ресурс] : Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 

№ 8073-X — Режим доступу : — http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

11. Конституція України  [Електронний ресурс] :  Верховна Рада 

України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. — Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2%D1%80 

12. Макконнелл К. Р. Экономика: принципы, проблемы и політика : 

учеб. /  К. Р. Макконнелл, С. Р. Брю. — К.: Хагар - Демос, 1993. — 785 с. 

13. Мельник Л. Ю. Економічна теорія — політекономічний контроль: 

навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. — К. : Кондор, 2008. — 524 

с. 

14. Мочерний С. В. Економічна теорія : [підручник] / С.В. Мочерний. — 

К. : Видавничий центр «Академія», 2004. — 856 с.  

15. Національний банк України [Електронний ресурс] : Статистичний 

бюлетень. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/files/stat.pdf 

16. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект : підручник 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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для ВНЗ / Г.Н.Климко — К. : Знання. — 2002. — 615 с. 

17. Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, 

О.О. Юркевич, Й. С. Завадський. — К. : Кондор, 2007. — 358 с. 

18. Податковий Кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України 

Верховна Рада України; Кодекс України, Закон,  Кодекс вiд 02.12.2012 № 
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24. Про Державний бюджет України на 2015 рік  [Електронний 

ресурс] : Закон України від 28.12.20140 № 80- VIІІ / Верховна Рада України. 

— Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19 

25. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 

демографічних груп населення [Електронний ресурс] : Постанова Кабміну 

України від 14 квітня 2000 р. №656. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF. 

26. Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний 

ресурс] :  Закон України  від 07.06.1996р. № 236/96-ВР. — Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80 

27. Про захист економічної конкуренції  [Електронний ресурс] :  

Верховна Рада України; Закон від 11.01.2001 № 2210-III. — Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14. 

28. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України  

від 04.07.2002р. № 40- ІV. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

29. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 

24.03.1995 № 108/95-ВР / Верховна Рада України — Режим доступу : 
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30. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 

[Електронний ресурс] :   Закон України  від 16.01.2003 р. № 433- ІV. —  

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 

31. Про цінні папери та фондовий ринок  [Електронний ресурс] :  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 

32. Ряба О. І. Політична економія : [навч. посіб.] / О. І. Ряба. — Рівне: 

НУВГП, 2010. — 188 с. 

33. Самуельсон П. Економіка: підруч. / П. Самуельсон. — Львів: 

Світ,1993. — 495 с. 

34. Ткаченко В. Г. Предпринимательство в АПК Украины: вопросы 

теории, первый опыт, проблемы / В. Г. Ткаченко, В. Н. Попов, В. И. Богачов. 

— Луганск : Книжковий світ, 2000. — 208 с. 
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36. Черковец В. Н. Еще раз к вопросу о различиях и синтезе 

трудовой теории стоимости и теории предельной полезности / В. Н. Черковец 
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37. Шніцер М. Порівняння економічних систем / М. Шніцер; пер. з 

англ. — К. : Основи, 1997. — 519 с. 

 

 

 

Модуль 2 «Логіка» 

1. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та 

моделі у фінансах.: Навчальний посібник. –К.: Кондор, –2009.– 301 с. 

2. Бутко А.Д. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в 

аналізі та аудиті: навчальний посібник / А.Д. Бутко, О.О. Заремба. – К.: Київ. 

Нац. торг.-екон. ун.-т, 2008. – 323 с. 

3. Кабак А.Ф. Економіко-математичні методи і моделі: Навч. посібник 

/ Інститут змісту і методів навчання, Одеський держ. екон. ун-т. - К., 1996.-

162 с. 

4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Навч. посібник. -

К..КНЕУ, 2003.-408 с. 

5. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы 

моделирования экономических систем: Учеб. Пособие. -М.: Финансы и 

статистика, 2001. - 368 с. 

6. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. 

Математические методы в экономике. - М.: ДИС, 1998. -256 с. 

7. Замков О.О. Моделирование народно-хозяйственных процессов: 

Учебн. пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. - М.: Изд-во МГУ, 

1986 - 83 с. 

8. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических 

методов и моделей /Учеб.-практ. пособие. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. 

- 246 с. 

9. Крушевский А.В. Справочник по экономико-математическим 

моделям и методам - К.: Техника, 1982. - 208 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
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10. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт В.С. Системный подход к 

организации управления. - М.: Зкономика, 1983. - 224 с. 

10. Монахов А. В. Математические методы анализа экономики. - СПб: 

Питер, 2002. -176с. 

11. Шарапов ОД. та ін. Системний аналіз. Навч. посібник. -К.:КНЕУ, 

2003.- 154 с. 

12. Цисарь И. Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование 

экономики. -М.: «Диалог-МИФИ», 2002. - 304 с. 

13. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, 

финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. - М • ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 

367с. 

14. Зацеркляний М.М. Основи економічної кібернетики. – Чернівці, 

2008. – 390 с. 

15. Федосеев В.В. Экономико-математические методи и модели в 

маркетинге: Учеб. пособие / ВЗФЗИ. - М.: АО «Минстатинформ», 1996.- 

110с. 

 

Модуль 3 «Інформатика» 

1. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з 

використанням табличного  процесора Excel студентами денної та заочної 

форм навчання  напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / уклад. Ш. М. 

Іхсанов. – Миколаїв: МДАУ, 2013. 

2. Завдання загально-університетських олімпіад з інформатики (за 

1998-2008 роки) / уклад. Ш. М. Іхсанов, Р. М. Кубова., В. В. Лопушанська [та 

ін.]. – Миколаїв: МДАУ, 2008. – 68 c. 

3. Уокенбах Д. Microsoft Office Excel 2010. Библия пользователя / 

Джон Уокенбах. – М.: Диалектика, 2011. – 912 с. 

4. Уокенбах Д. Формулы в Microsoft Excel 2010 / Джон Уокенбах. – 

М.: Диалектика, 2011. – 704 с. 

5. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Excel / Конрад Карлберг. – 

М.: Вильямс, 2012. – 464 с. 

6. Кучерява Т. О. Інформатика та комп’ютерна техніка : активізація 

навчання : практикум для індивід. роботи  / Т. О. Кучерява, М. В. Сільченко, 

І. В. Шабаліна. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 448 с. 

7. Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. 

посіб. / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара – Суми : 

Університетська книга, 2008.  665 с. 

8. Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. – 2-ге 

вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. 
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Модуль 4 «Теорія ймовірностей і математична статистика» 
 

1. Гмурман В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 

– М.: Высшая школа, 1972. – 368с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике. - М.: Высшая школа, 1999. – 

400с.  

3. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і 

математична статистика: Навч.-метод. Посібник. У 2 ч.- Ч.1. Теорія 

ймовірності. -К.: КНЕУ, 2000. – 304 с. 

4. Жлуктечко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія 

ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч. – Ч. 2. 

Математична статистика. – К.: КНЕУ, 2005. - 364 с. 

5. Мармоза А.Т. Практикум по математической статистике. - К.: 

Выща школа, 1990. – 191с. 

6. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-

Центр, 2003. – 344 с. 

7. Мартиненко М.А., Клименко Р.К., Лебедев І.В. Теорія 

ймовірностей. – К.: УДУХТ, 1999. – 244с. 

8. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Математика для 

економістів. Теорія ймовірностей та математична статистика.- К.: 

Національна академія управління, 1999 р. - 447 с. (частина 2, друге видання). 

9. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і 

математична статистика. – Підручник.– К.:ВД «Професіонал», 2007. – 560 с. 

10. Валєєв К. Г., Джалладова І. А. Збірник задач з теорії 

ймовірностей та математичної статистики: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. 

11. Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні 

розділи). Підручник.- К.: Кондор, 2004.- 352 с. 

12. Волощенко А. Б., Джалладова І. А. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: 

КНЕУ, 2003. — 256 с. 

13. Горкавий В.К., Ярова В.В. Математична статистика: Навчальний 

посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004, - 384 с. 

14. Гусак А.А., Бричикова Е.А. Теория вероятностей. Справочное 

пособие к решению задач. – Изд-е 2-е, стереотип. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. 

– 288 с. 

15. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. 

Математика для економістів: теорія та застосування. Підручник. – К.: 

Кондор, 2007. – 596 с. 

16. Медведєв М.Г., Пащенко І.О. Теорія ймовірностей та 

математична статистика. Підручник. – К.: Вид-во «Ліра-К». 2008. – 536 с. 

17. Кармелюк Г.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. 

Посібник з розв’язування задач: Навч. посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 
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18. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: 

Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 556 с. 

 

 

Модуль 5 «Математичне програмування» 

1. Акулич И.Л. Математическое програмирование в примерах и 

задачах / Акулич И.Л. – М.: Высшая школа, 1985. 

2. Математичне програмування. Дослідження операцій: Навчальний 

посібник / [А.Ф. Барвінський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка, І.О. Бобик, І.І. Демків, 

Р.І. Квіт, В.В. Кіселевич]. – Львів: «Інтелект -Захід», 2008. – 468 с. 

3. Боровик О.В. Дослідження операцій в економіці: [навч. посіб.] / 

О.В. Боровик, Л.В. Боровик. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 

4. Бугір М.К. Математика для економістів. Лінійна алгебра, лінійні 

моделі: [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Бугір М.К. – 

К.: Видавничий центр «Академія», 1998. 

5. Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні 

розділи) / Васильченко І.П.  – К.: Кондор, 2004. – 352 с.  

6. Вітлінський В.В. Математичне програмування: [навч.-метод. 

посібник для самост. вивч.дисц.] / Вітлінський В.В., Наконечний С.І., 

Терещенко Т.О.  – К.: КНЕУ, 2001. 

7. Математичне програмування: [навчальний посібник] / [Глушик 

М.М., Копич І.М., Пенцак О.С., Сороківський В.М.]. – Львів: «Новий світ-

2000», 2006. –  216 с. 

8. Івченко І.Ю. Математичне програмування: [навчальний посібник] 

/. Івченко І.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2007. 

9. Калихман И.С. Сборник задач по математическому 

программированию /  Калихман И. С. – М.: Высш. шк., 1975. 

10. Карагодова О.О. Дослідження операцій:: [навчальний посібник] / 
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