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8. Числова послщовшсть, и загальний член, приклади. 
9. Границя посл1довност1. 
10. Границя функцп в точщ. Р1зн1 означения. 
11. Нескшченна границя 1 границя на нескшченностг 
12. Нескшченно мал1 та нескшченно велик1 величини. 
13. Перша важлива границя. 
14. Друга важлива границя. 
15. Неперервшсть функцп. Р1зш означения. 
16*-Властивосп неперервних функцш. 
17. Похщна функцп, "ГТ геометричний змют. 

3 дисциплши „Економгчна теор!я" 
1. Пол1теконом1я: предмет та методи шзнання. 
2. Потреби, ресурси, виробнич1 можливость 
3. Подш прац1, товарне виробництво, гропп. 
4. Власн1сть та й економ1чна роль. 
5. Зм1шана економ!ка. Економ1чна роль держави. 
6. Попит та пропозиц1я. 
7. Ринок 1 механ1зм досягнення рхвноваги. 
8. Пщприемництво. 
9. КоНКуреНЦ1Я 1 МОНОПОЛ1Я. 
10. Доходи. 
11. Пщприемства. 
12. Головш напрямки та шструменти державного регулювання економгки. 
13. М1жнародш економ1чш зв'язки. 
14. Св1това фшансова система. 
15. ЕКОНОМ1ЧН1 аспекта глобальних проблем. 

3 дисципл1ни „Мжроекономжа" 
1. Предмет, методи 1 задач1 курсу „м1кроеконом1ки". 
2. Анал1з попиту та пропозицп. 
3. Еластичнють попиту та пропозицн. 
4. Теор1я споживчоТ повед1нки. 
5. Анал1з кривих байдужост1 та Тх застосування. 
6. Теорхя виробництва. Виробнича функц1я. Витрати виробництва. 
7. Витрати та випуск. 
8. Ринков1 структури. 
9. Типи 1 види ринюв. 
10. Державне регулювання ринку. 
11. Максим1зац1я прибутку. 
12. Конкурентна пропозищя. 
13. Загальна р1вновага 1 ефективнють ринково'Т системи. 
14. Ринкова влада та принципи щноутворення. 
15. Конкурента! стратеги на ринку. 



3 дисциплши „Макроекономка" 
I. Предмет, методи 1 задач1 курсу „макроекономки". 
2. . Макроеконом1чш показники та методи Тх розрахунку. 
3. Нацюнальний доход: виробництво, розподш, використання. 
4. Економ1чне зростання. 
5. Макроеконом1чна нестабшьшсть. 
6. Безробгття. 
7.1нфлящя. 
8. Макроеконом1чна р1вновага в модел1 „сукуиний попит - сукупна пропозищя". 
9. Споживання. Заощадження. 1нвестицн. 
10. Модел1 екоиом1чно'Т р1виоваги. 
II. Фюкальна шштика держави. 
12. Моиетарна пол!тика. 
13. Модель одночасио'Т р1вноваги на товарному та грошовому ринках. 
14. Ринок пращ та сощальна пол1тика. 
15. Макроеконом1чн1 процеси у вщкритш економин. 

При складанш завдань були враховаш вимоги квал1ф1кац1йноТ характеристики 
молодшого спещалюта. Зм1ст завдань вщпов!дае вимогам до змюту та форми 
вступних випробувань I дозволяе визначити р!вень теоретично!' та практично!" 
П1ДГОТОВКИ. 

КРИТЕРП ОЦ1НКИ В1ДПОВЩЕЙ НА КОМПЛЕКСЫ ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ 
ВИПРОБУВАНЬ НА РЮЕНЬ БАКАЛАВРА 

КритерГТ оц1нки в1дпов1дей, розглянуто 1 затверджено на засщанн1 навчально -
методично'! комюп з! спещальност! "Економ1чна юбернетика". 

При перев1рц1 В1ДПОВ1Д1 на завдання бшету виставляеться диференцшна 
оцхнка, яка складаеться з усереднено! ощнки з кожного питания. 

Загальш критерп оцшювання результат!в 1спиту: 
„вщмшно" (17-20; А) - завдання виконано повшстю, вщповщь обгрунтовано, 

висновки та пропозицн аргументовано 1 оформлено належним чином; 
„добре" (15,25-16,99; В) - завдання виконано повшстю, але допущеш незначн! 

неточност1 у оформлен! або при надежному оформлен! завдання виконано не менше 
шж на 80% (не зроблен1 висновки або не дан1 пропозицп); 

„добре з м!нусом" (13,50-15,24; С) - завдання виконано повшстю, але 
допущеш незначш неточное^, або при надежному оформлен! завдання виконано не 
менше шж на 75%; 

„задовшьно" (11,75-13,49; В) - завдання виконано не менше шж на 70% за 
умови надежного оформления, або не менше шж на 75%, якщо допущеш незначш 
помилки. 

„задовшьно з мшусом" (10,00-11,74; Е) - завдання виконано не менше шж на 
60%) за умови надежного оформления, або не менше шж на 70%, якщо допущеш 
незначш помилки. 

„незадовшьно" (7,00-9,99; РХ) - завдання виконано менше шж на 60% за 
умови надежного оформления, або виконано бшыпе шж на 60%, але допущен! 
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Програма розроблена викладачами кафедр 'Тнформацшш системи в 
економпц", „Вища математика", „Суспшьш науки", „Економжа та фшанси" 
в1дпов1дно до вимог галузевого стандарту вищоУ осв1ти на р!вень бакалавра за 
напрямом шдготовки 6.030502 „Економ1чна юбернетика". 

Вступний 1СПНТ проводиться на П1ДСТаВ1 ОЦ1НКИ Р1ВНЯ професшних знань, 
умшь та навичок випускниктв навчальних заклад! в другого ступеню акредитащ!', 
передбачених ДСВО МОНУ „Освгтньо-професшна програма шдготовки бакалавра, 
спещалюта 1 мапстра напрямку „Економ1чна юбернетика" 1 з використанням 
загальнодержавних метод1в комплексно!' д1агностики - складання комплексного 
вступного юпиту у ПИСЬМОВШ форМ1. 

Мета проведения юпипв - иерев1рка теоретичних знань 1 спроможнють 
::б1тур1ента Тх використовувати з метою вир1шення практичних задач економки, 
оц1нка його зд1бностей до використання теоретичних знань. 

Комплексний вступний гспит складаеться з двох еташв: 
1 етап - тестова перев1рка знань, що формують ум1ння, зазначен1 у осв1тньо-

::рофес1йн1й програм1 п1дготовки молодшого спещалюта з комплексу дисциплш: 
1. Вища математика. 
2. Економ1чна теор1я. 
3. М1кроеконом1ка. 
4. Макроеконом1ка. 
Тестове завдання включае тести закрито!' форми з запропонованими 

5:лпов1дями, з яких тшьки одна е правильною. За кожною дисциплшою сформовано 
. 80 тестових питань, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ВС1 ЗМ1СТОВ1 МОДуЛ1 ДИСЦИПЛ1Н. 

За кожною дисциплшою сформовано 180 тестових питань, що охоплюють вс1 
:\:1Стов1 модугп дисципл1ни, яю структурован1 по 30 бшетам. 

В кожному б1лет1 наводиться по 6 тестових питань з кожно'1 дисципл!ни в 
11гальнш к1лькост1 24 тестових завдань у бшет1. 

Тестування в1дбуваеться в письмовш форм1 протягом 1,5 академ1чно! години. 
2 етап - розв'язання практично!' задач1, що дозволяе перев1рити сформован1сть 

5:дпов1дних ум1нь та навичок. 
Практична задача 1М1туе етапи процесу розробки 1 кодування алгоритму 

апропоновано! задач1. 
Тривал1сть розв'язання задач] - 2,5 академхчно!' години. 
Р1шення задач! оформлюеться в письмовш форм!. 

ПЕРЕЛ1К ТЕМ ЗА ДИСЦИПЛ1НАМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПН1 
ВИПРОБУВАННЯ НА Р1ВЕНБ БАКАЛАВРА: 

3 дисципл1ни „Вища математика" 
I. ::еобх1дна умова юнування екстремуму функцп. 
1 Леоша достатня умова 1снування екстремуму функци. 
3. Л г;, га достатня умова юнування екстремуму функцп. 
4. : 1гнклади досл1дження функцп на екстремуми 11нтервали монотонност1. 

з 5лиця пох1дних 1 правила диференщювання. 
1 . 1 геренщал функцп. Його геометричний зм!ст. 


