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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет» у 2016 році для конкурсного відбору осіб при 

прийомі на навчання на здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра) за 

умови вступу на спеціальність 051 Економіка проводиться фахове вступне 

випробування. 

Програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються 

не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Голова фахової 

атестаційної комісії або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних 

випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали і програми 

вступних випробувань, що проводить університет. Тексти всіх матеріалів 

затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за чотири місяці до 

початку вступних випробувань. Затверджені тестові завдання та інші 

екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні 

зберігатись як документи суворої звітності. 

Фахове вступне випробування для вступників проводиться у вигляді 

тестової письмовій формі та містять питання з циклу спеціальних дисциплін 

професійної та практичної підготовки бакалавра (спеціаліста) за спеціальністю 

051 Економіка. 

Матеріали фахових вступних випробувань для спеціальності 051 Економіка 

складаються з 28 варіантів завдань. Кожен варіант складається з 5 запитань (з них 

3 запитання закритого типу (тестові завдання та 2 запитання відкритого типу). 

При прийомі на здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра) 

враховуються результати фахового випробування (за 200-бальною шкалою), 

результати  єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за 200-бальною 

шкалою), та конкурсної рейтингової оцінки (за 20-бальною шкалою).  

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 102 

бали, а максимальна кількість балів – 200. Особи, знання яких було оцінено балами 
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нижче встановленого Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість 

балів для допуску 102 бали), до участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 3 

години. 

При проведенні фахового вступного випробування фахова атестаційна 

комісія перевіряє професійну підготовку абітурієнтів, дає оцінку якості 

вирішення вступниками типових професійних задач, оцінює рівень знань та 

умінь, які забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності, 

передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів (спеціалістів) 

спеціальності 051 Економіка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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Фахове вступне випробування на здобуття ступеня магістра на базі 

здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

ступеня магістра) – це реалізація принципу ступеневої освіти вступниками з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста). 

Метою проведення фахового вступного випробування є забезпечення 

конкурсних засад при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання на здобуття 

ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра) за спеціальністю 051 

Економіка шляхом виявлення рівня підготовленості вступників за професійно-

орієнтованими дисциплінами і оцінка рівня знань та умінь, передбачених 

кваліфікаційною характеристикою бакалаврів (спеціалістів) спеціальності 051 

Економіка. 

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті 

вступниками при проходженні загальноекономічної і професійної підготовки 

бакалаврів (спеціалістів) за спеціальністю 051 Економіка. 

Завданням складання фахового вступного випробування є перевірка 

засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками 

застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін 

підготовки бакалавра, з метою перевірки здатності студентів до успішного 

проходження підготовки на здобуття ступеня магістра на базі здобутого 

ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня 

магістра) за спеціальністю 051 Економіка. 

Структура завдань фахового вступного випробування на здобуття 

ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра) зі спеціальності 051 

Економіка складається з 5 запитань: 3 тестові завдання закритого типу (з 

наведених варіантів відповідей належить обрати один правильний); 2 

теоретичних запитань відритого типу (що передбачають вільні відповіді). 

На фахові вступні випробування на здобуття ступеня магістра на базі 

здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

ступеня магістра) за спеціальністю 051 Економіка виносяться завдання з 
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системи змістових модулів циклу спеціальних дисциплін професійної та 

практичної підготовки бакалавра (спеціаліста), що визначені ГСВОУ МОНУ 

«Освітньо-професійна програма» підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра за спеціальністю 051 Економіка. 

На фахові вступні випробування на здобуття ступеня магістра на базі 

здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

ступеня магістра) зі спеціальністю 051 Економіка виносяться завдання з 

наступних дисциплін бакалаврської підготовки:  

 економічна кібернетика; 

 дослідження операцій; 

 прогнозування соціально-економічних процесів 

 економіко-математичне моделювання; 

 моделювання економіки. 

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 3 

академічні години (180 хв.). 
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1.1 Дисципліна «Економічна кібернетика» 

 

Предметом навчальної дисципліни «Економічна кібернетика» є 

вивчення принципів аналізу та синтезу  соціально-економічних систем і 

процесів в них з використанням сучасного наукового апарату, особливо теорії 

автоматичного регулювання. 

Мета навчальної дисципліни – формування  теоретичної і практичної 

основи освітньої  підготовки майбутнього фахівця з економічної кібернетики, 

здобуття навичок  використовування  методів і засобів  економічної 

кібернетики в  усіх спеціальних дисциплінах. 

Для вивчення навчальної дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: 

вища математика, дискретна математика і математична логіка, економіка 

підприємства, інформатика, основи програмування, дослідження операцій. 

Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть використовуватися при 

вивченні наступних дисциплін: моделювання економіки, управління проектами 

інформатизації, моделі економічної динаміки. 

Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення наступних питань: 

Предмет економічної кібернетики. Виникнення кібернетики як науки.  

Методи дослідження. Місце кібернетики серед інших наук. 

Методи моделювання. Особливості математичного моделювання 

економічних процесів. Основні типи математичних моделей, що 

застосовуються в економіці. Визначення поняття «система». Класифікація 

систем. Системний аналіз. 

Теорія інформації як розділ кібернетики. Визначення терміна 

«інформація». Кількість інформації та невизначеність. Ентропія як міра 

невизначеності. Визначення поняття «управління». 

Основні принципи аналізу і синтезу економічних систем 

Автоматичне регулювання в техніці. Способи регулювання. Регулятор 

Уатта. Приклади регулювання економічних процесів.  

Система регулювання. Додатний і від’ємний зворотний зв’язок. Роль 

регулятора в системі регулювання. Структурна схема. Теорія Кейнса з точки 

зору теорії регулювання. Мультиплікатор Кейнса. Практичне застосування 
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основної формули теорії регулювання в економіці. 

Типи управління. Програмне управління. Управління ,що стежить. 

Адаптаційне управління.  Оптимальне управління. Комплексне управління. 

Управління економічними системами. 

Аналіз виробничої підсистеми 

Лінійний простір. Основні лінійні оператори. Властивості лінійних 

операторів. Дії над лінійними операторами. Вираження основних лінійних 

операторів через елементарні. Узагальнення основної формули теорії 

регулювання. Кібернетична інтерпретація дій над операторами. 

Кібернетичний аналіз міжгалузевої схеми відтворення.  Модель В. 

Леонтьева з точки зору теорії регулювання. Кібернетичне тлумачення рівнянь 

балансу  розподілення і витрат. 

Динамічна інтерпретація мультиплікатора Кейнса  і схеми відтворення. 

Умови збіжності матриці прямих витрат.  Динамічна інтерпретація основної 

формули теорії регулювання.   Аналіз процесу регулювання в часі.  Динаміка 

формування ринкової ціни. 

Загальний аналіз динаміки процесів регулювання. Дискретний процес. 

Безперервний процес.  

Узагальнення теорії регулювання. Рівняння реакції системи.  Рішення 

рівняння реакції системи. Умова  стійкості системи регулювання. 

Згортання показників.  Задача оптимізації.  Класичні методи безумовної 

оптимізації. Метод множників  Лагранжа. Теорема  Куна-Таккера. Методи 

лінійного програмування. Симплекс-метод. Двійкова задача. Спеціальні задачі 

лінійного програмування. Методи вирішення задач оптимального управління.  

Багатокритеріальна оптимізація. 

Основні типи математичних моделей виробничих одиниць. 

 

 

 

 

1.2 Дисципліна «Дослідження операцій» 

 

Предметом навчальної дисципліни «Дослідження операцій» є 
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вивчення основних понять та визначень, моделей і методів дослідження 

операцій, які застосовуються в організаційному управлянні для розв’язання 

оптимізаційних задач. 

Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні фундаментальних 

теоретичних знань і формування практичних навичок з питань постановки та 

вирішення оптимізаційних задач, що виникають в системах організаційного 

управління та повсякденній діяльності, засобами дослідження операцій. 

Базовими для вивчення «Дослідження операцій» є дисципліни 

економічного циклу, такі як «Економічна теорія», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Інформатика». Математичною основою курсу є 

дисципліна «Математика для економістів: вища математика, теорія 

ймовірностей та математична статистика». Знання, здобуті при вивченні 

«Дослідження операцій» знаходять застосування при виконанні творчих 

індивідуальних завдань, курсових робіт та написанні дипломних робіт.  

Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення наступних питань: 

Основні визначення. Моделі дослідження операцій. Класифікація 

методів. Етапи дослідження операцій. Змінні та цільові функції. Обмеження. 

Приклади задач. 

Моделі лінійного програмування для визначення плану виробництва. 

Оптимальне рішення. Приклади розв’язання задач. 

Моделі лінійного програмування оптимального змішування. Типи задач. 

Одно продуктова модель. Багатопродуктова модель. Оптимальне рішення. 

Приклади розв’язання задач. 

Моделі лінійного програмування оптимального розкрою матеріалів. Типи 

задач. Раціональний варіант розкрою. Визначення інтенсивності  використання 

варіанту розкрою. 

Моделі лінійного програмування оптимального планування фінансів. 

Схема балансових обмежень задачі лінійного програмування. Врахування 

ризику. Врахування терміну погашення вкладів. 

Моделі задач багатокритеріальної оптимізації. Метод обмежень.  Лінійне 

зважування. Ефективна точка. 
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Задача про призначення  Ефективність призначення. Транспортна задача. 

Модель транспортної задачі. Замкнута транспортна задача. Відкрита 

транспортна задача. Транспортна задача з забороною. Задача з фіксованими 

перевезеннями. Задача з обмеженнями на пропускні спроможності. Задача 

розміщення виробництва. 

Нелінійні задачі програмування та методи їх рішення. 

Класифікаційні ознаки признаки систем масового обслуговування. 

Характеристики входу. Характеристики черги. Характеристики процесу 

обслуговування. Параметри моделей черг. 

Моделі систем масового обслуговування. Модель одноканальнальної 

системи. Багатоканальна система обслуговування. Модель з постійним часом 

обслуговування. Модель з обмеженою популяцією. Модель  обмеженою 

чергою.   

Класифікація запасів. Методика 20/80. Методика АВС. 

Детерміновані моделі управління запасами. Проста модель оптимального 

розміру замовлення. Модель оптимального розміру замовлення з фіксованим 

часом його виконання. Модель оптимального розміру замовлення з 

виробництвом. Модель оптимального розміру замовлення з дефіцитом. Модель  

оптимального розміру замовлення з кількісними знижками. 

Дискретна стохастична модель оптимізації початкового запасу. 

Метод СРМ. Управління проектами з детермінованим часом виконання 

робіт. Поняття шляху, довжини шляху, критичного шляху. 

Метод PERT. Найбільш пізній час початку роботи. Найбільш пізній час 

завершення роботи. Найбільш ранній час початку роботи. Найбільш ранній час 

завершення роботи.  

Управління проектами з невизначеним часом виконання робіт. 

 

 

 

 

1.3 Дисципліна: «Прогнозування соціально-економічних процесів» 

Предметом навчальної дисципліни є методологія, механізм та 
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інструментарій побудови і застосування елементів прогнозування соціально-

економічних процесів. 

Мета дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» – 

оволодіння знаннями  щодо прогнозування соціально-економічних процесів з 

метою прийняття ефективних рішень на рівні сучасних вимог ринкової 

економіки. 

Завданням навчальної дисципліни є забезпечення засвоєння основних 

теоретичних, методичних та організаційних основ побудови прогнозних 

моделей соціально-економічних процесів. 

Дисципліна «Прогнозування соціально-економічних процесів» 

вивчається після курсів дисциплін «Математики», «Економіки підприємства», 

«Економіко-математичного моделювання», «Економічний ризик та методи 

його вимірювання», «Прикладні задачі моделювання економічних процесів» та 

передує вивченню дисциплін професійного спрямування. 

Методологічні основи прогнозування. Початкові поняття прогнозування, 

його сутність, предмет і об’єкт. Типологія прогнозів. Основні принципи та 

функції прогнозування 

Методи прогнозування та їх класифікація. Поняття метода 

прогнозування. Класифікація методів прогнозування 

Методи прогнозної екстраполяції. Часовий ряд. Аналіз часових рядів. 

Сезонні коливання 

Інтуїтивні та формалізовані методи прогнозування. Інтуїтивні методи 

прогнозування. Формалізовані методи прогнозування 

Фінансові розрахунки та прийняття рішень по інвестиційним проектам.  

Поняття простого та складного проценту. Врахування інфляції при прийнятті 

рішень 

Аналіз і прогноз попиту з використанням коефіцієнту еластичності Попит 

як економічна категорія. Сутність коефіцієнтів еластичності та методи їх 

розрахунку. Властивості коефіцієнтів еластичності та їх економічна 

інтерпретація 
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1.3 Дисципліна «Економіко-математичне моделювання» 

 

Предметом навчальної дисципліни «Економіко-математичне 

моделювання» є методологія та інструментарій побудови і розв’язування 

детермінованих оптимізаційних задач . 

Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні системи знань з 

методології та інструментарію побудови і використання різних типів 

економіко-математичних моделей. 

Базовими для вивчення «Економіко-математичного моделювання» є 

дисципліни економічного циклу, такі як «Економічна теорія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Інформатика». Математичною 

основою курсу є дисципліна «Математика для економістів: вища математика, 

теорія ймовірностей та математична статистика». Знання, здобуті при вивченні 

«Економіко-математичного моделювання» знаходять застосування при 

вивченні таких дисциплін, як «Економічна кібернетика», «Системи підтримки 

прийняття рішень», «Моделювання економіки».  

Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення наступних питань: 

Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.  

Оптимізаційні економіко-математичні моделі. 

Задача лінійного програмування та методи її розв’язування. 

Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач. 

Цілочислове програмування. 

Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. 

Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників 

кількісного оцінювання ступеня ризику. 

Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. 

Лінійні моделі множинної регресії. 

Узагальнені економетричні моделі. 

Економетричні моделі динаміки. 

 

1.4 Дисципліна  «Моделювання економіки» 

 

Предметом навчальної дисципліни «Моделювання економіки» є 
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вивчення принципів аналізу та синтезу  соціально-економічних систем і 

процесів в них з використанням сучасного наукового апарату, особливо теорії 

автоматичного регулювання. 

Метою навчальної дисципліни є формування розширення і 

поглиблення теоретичних знань про якісні властивості економічних систем, 

кількісні взаємозв'язки і закономірності економічного розвитку; оволодіння 

методологією побудови динамічних економіко-математичних моделей для 

проведення аналізу соціально-економічних систем, явищ і процесів на макро- і 

мікроекономічному рівнях; вивчення найбільш типових динамічних моделей і 

придбання навичок практичної роботи з цими моделями. 

Для вивчення навчальної дисципліни  «Моделювання економіки» 

необхідні знання з таких дисциплін: мікроекономіка, макроекономіка, 

економіка підприємства, вища математика, дослідження операцій, економічна 

теорія. Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть 

використовуватися при вивченні наступних дисциплін: математичні моделі в 

менеджменті та маркетингу, моделювання економічної динаміки. 

Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення наступних питань: 

Методи моделювання. Основна проблема моделювання. Особливості 

моделювання економічних процесів. Виробничо-технологічний рівень 

економічних систем. Математична модель і її основні елементи. Основні типи 

моделей. 

Основні принципи побудови математичних моделей  економічних 

систем. Загальне уявлення про моделі виробничо-технологічного рівня.  

Матеріальні баланси. Виробничі функції як основа  опису закономірностей 

виробництва. Формальні якості виробничих функцій. Граничні і середні 

значення виробничих функцій. Виробничі функції в темповому запису. 

Еластичність заміщення факторів.   

Міжгалузевий баланс. Статичні міжгалузеві моделі. Модель Леонтьева. 

Основні припущення. Матриця прямих витрат та її продуктивність.  

Властивості коефіцієнтів прямих витрат.  Матриця повних витрат. Матриця 

непрямих витрат. Матеріальна форма моделі балансу. 
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Траєкторія. Динамічний ряд. Абсолютний приріст. Темп росту. Темп 

приросту. Абсолютне прискорення.  Базові і ланцюгові показники. Безупинні 

характеристики траєкторії. Факторні моделі.  Відтворюючі цикли і часові лаги.  

Згладжування динамічних рядів і трендові моделі. Метод ковзної 

середньої. Аналітичне вирівнювання. Типи економічного розвитку і їх трендові 

моделі. Логістична функція. Побудова трендових моделей.  Прогнозування на 

основі трендових моделей. Застосування основної формули теорії регулювання 

в економіці. 

Найпростіша модель динаміки суспільного продукту та національного 

доходу. Основні припущення. Складання диференційного рівняння моделі.  

Рішення і аналіз за відсутності, постійному в часі  та  з постійним  темпом 

приросту споживанні.  

Експертні методи прийняття рішень. Математичні методи аналізу 

експертних оцінок. Сучасна теорія вимірів і  експертні оцінки. Репрезентативна 

теорія вимірів. Агрегування  поглядів експертів. Побудова узагальнюючих 

показників (рейтингів).  

Динамічна модель Леонтьєва. Модель Неймана. Модель Солоу. Основні 

припущення. 

Модель споживацького вибору. Функція корисності споживача та її 

властивості. Карта ліній байдужості. Формулювання і рішення задачі 

споживацького вибору. Локальна риночна рівновага. Функції попиту. Моделі 

взаємодії споживачів і виробників. Модель встановлення ціни  в рівновазі. 

Павутиноподібна модель.  Модель Вальраса. 

Основні поняття. Постановка і вирішення задачі для довгострокового і 

короткострокового проміжку часу. Функції попиту на ресурси. Функції 

пропозиції випуску. Комбінація ресурсів, що максимізує випуск при обмеженні 

на витрати. 

Моделі оцінки наслідків державного боргу. Традиційний погляд. Барро-

рікардианський підхід. Модель платоспроможності держави. Жорсткі умови.  

Врахування відносного боргу. Змішане фінансування бюджетного дефіциту 

(врахування сеньоражу). 



 15  

Математична модель фінансового ринку. Фінансові операції. Фінансовий 

ризик. Оптимізація портфеля цінних паперів.  Модифікація портфеля цінних 

паперів.  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Правильна відповідь на запитання закритого типу оцінюється у 20 балів 

кожне; на запитання відкритого типу в 70 балів кожне. Запитання відкритого типу 

оцінюються наступним чином: мінімальна кількість балів складає 26, а 

максимальна кількість балів – 70. Запитання закритого типу оцінюються 

наступним чином: мінімальна кількість балів складає 8, а максимальна кількість 

балів – 20. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 102 

бали, а максимальна – 200. Шкала оцінювання за 200 бальною системою наведена 

у таблиці 1. 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 102 бали), до 

участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 

 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання 
Конкурсний 

бал 

Структура  оцінки  Порядок оцінювання 

192–200 ВІДМІННО – вступник володіє 

глибокими і дієвими знаннями 

навчального матеріалу, 

аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; вільно 

володіє науковими термінами, уміє 

знаходити джерела інформації, 

аналізувати їх та застосовувати у 

практичній діяльності або у науково-

дослідній роботі 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

172–191 Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

134–171 ДОБРЕ – вступник володіє достатньо 

повними знаннями, вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних 

умовах; розуміє основоположні 

теорії і факти, логічно висвітлює 

причинно-наслідкові зв'язки між 

ними; вміє аналізувати, робити 

висновки до технічних та 

економічних розрахунків, правильно 

використовувати технологію, 

складати прості таблиці, схеми. 

Відповідь його повна, логічна, але з 

деякими неточностями 

Добре – в цілому правильна робота 

з певною кількістю помилок 

122–170 ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє 

суть дисципліни, виявляє розуміння 

основних положень навчального 

Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

102–121 Достатньо – виконання 
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матеріалу; може поверхово 

аналізувати події, ситуації, робити 

певні висновки, самостійно 

відтворити більшу частину 

матеріалу. Відповідь може бути 

правильна, але недостатньо 

осмислена 

задовольняє мінімальним 

критеріям 

<102 НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало 

усвідомлює мету навчально-

пізнавальної діяльності; слабо 

орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне 

опрацювання навчального матеріалу 

викликає значні труднощі; робить 

спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою 

викладача нарівні «так» чи «ні»; 

однак може самостійно знайти в 

підручнику відповідь 

Незадовільно – з можливістю 

складання фахового вступного 

випробування у наступному році 
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