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Мета вступного іспиту з освітньої програми «Бізнес-аналітика» –
виявлення знань за напрямками професійної діяльності бакалавра та
формування контингенту студентів, здібних до успішного опанування більш
складних дисциплін, зокрема наукового характеру.
Вимоги до здібностей i підготовленості абiтурiєнтiв. Для успішного
засвоєння освiтньо-професiйної програми магістра абітурієнти повинні мати
базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння
знаннями, уміннями i навичками в галузі природничо-наукових,
загальноекономічних та конкретно економiчних наук.
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний
характер та інтегрує знання вiдповiдно до таких модулів професійних знань:
1. Теоретико-методологiчнi засади економічної кібернетики.
2. Методологія та технологія створення i функціонування iнформацiйних
систем.
З. Методологія та технологія розроблення програмних та інтелектуальних
систем.
4. Економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних
процесів.
5. Економiко-органiзацiйнi аспекти iнформацiйної дiяльностi.
Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну
комiсiя КНУТД.
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНI ЗАСАДИ
ЕКОНОМІЧНОЇ КIБЕРНЕТIIКИ
1.1 .Економіка як складна кібернетична система
Економіка як складна кібернетична система з внутрiшньо притаманною
невизначеністю. Системний пiдхiд та його сутність. Основні складові
економічної кібернетики. Економiчна система як система управління
(управління, модель, iнформацiя). Електронна комерція. Iнформацiя i данi.
iнформацiйнi ресурси. Проблеми управління iнформацiйними ресурсами.
Сучасні iнформацiйнi технології. Iнформацiйнi системи та їх роль в управлiннi
системами органiзацiйного типу. Автоматизовані робочі місця. Роль
моделювання в прийнятті управлінських рішень. Технологiчнi засоби та
iнструментарiй підтримки прийняття рішень. Бази моделей та керування ними.
Знання та їх роль в управлiннi економікою.
1.2. Процеси збирання, систематизації та аналізу соцiально-економiчної
Iнформацiї
Методологія та засоби збирання, систематизування та аналізу iнформацiї
про систему управління будь-яким господарським об’єктом. Аналіз виробничо3

господарської дiяльностi, iнформацiйнi зв’язки мiж адмiнiстративними,
виробничими та іншими процесами з метою побудови економіко-математичних
моделей, установлення критеріїв i системи обмежень для управління цими
процесами. Аналіз функціонування діючими iнформацiйними системи i
визначення можливості їх модернiзацiї. Дослідження iнформацiйних потреб
користувачів. Iнформацiйнi потоки на об’єктi автоматизації. Інформацiя та її
отримання з різних джерел для прийнятгя рішень. Математичні моделі та
алгоритми розв’язання економічних задач (комплексів), адекватні цілям
дослідження та умовам конкретного об’єкта. Тестування технічних i
програмних засобів передавання, оброблення та збереження iнформацiї з
подальшим їх використанням для полегшення роботи iнформацiйної системи.
Модуль 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ І
ФУНКЦІОНУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ
2.1. Основи проектування та створення iнформацiйних систем
Визначення та формування вимог до iнформацiйних систем. Загальні
питання
проектування
iнформацiйних
систем
з
використанням
об’єктноорiєнтованої та функціональної методології. Постановка задач та
розроблення математичних моделей та алгоритмів їх розв’язання. Методика
програмування з використанням інструментальних засобів у різних
технологічних середовищах: iндивiдуальному, розподіленому, мережевому.
Інформаційне забезпечення iнформацiйних систем. Органiзацiя та
проектування баз i сховищ даних. Технологічна документація на системи
збирання та оброблення iнформацiї. Розроблення системи захисту iнформацiї та
програм.
2.2. Системи підтримки прийняття рішень
Визначення етапів, оцінювання обсягів та термiнiв виконання робіт зi
створення математичних моделей, алгоритмів та iнформацiйних систем i систем
підтримки прийняття рішень. Раціональний розподіл робіт мiж учасниками
проектування iнформацiйної системи та СППР. Органiзацiя взаємодії
розробника та користувача iнформацiйної системи та її фрагментів. Доробка
програмного забезпечення iнформацiйної системи. Проблеми впровадження та
супроводу iнформацiйних систем у конкретних умовах. Доопрацювання та
вдосконалення iнформацiйної системи та її частин згідно з вимогами
користувача. Тренінг користувачів iнформацiйної системи або програмного
комплексу.
Автоматизоване оброблення iнформацiї з управління виробництвом.
Задачі, комплекси задач та підсистеми АСУ. Системи підтримки прийнятгя
рішень в бiзнесi, орiєнтованi на моделі СППР. Групові системи підтримки
прийнятгя рішень. Виконавчі iнформацiйнi системи.
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Модуль З. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ
ПРОГРАМНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ
Використання табличних процесорів (електронних таблиць) для
оброблення даних. Текстові редактори для оброблення текстових даних.
Створення й адмiнiстрування баз i сховищ даних. Органiзацiя доступу до баз i
сховищ даних. Формальні логiчнi процедури аналізу iнформацiї. Створення
системи розподіленої обробки iнформацiї. Аналіз придатності iнформацiї для
здійснення заданих функцій. Пошук помилок у структурі логічних операцій.
Адаптування i налаштування прикладних економіко-математичних моделей та
програмних комплексів до конкретних умов експлуатації на будь-якому
робочому мiсцi кінцевого користувача. Супровід прикладного програмного
комплексу протягом його життєвого циклу.
Знання та засоби їх утворення та нагромадження. Правилоорiєнтованi
СППР та експертні системи. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнiнг).
Нейромережi i генетичні алгоритми. Сучасні програмні засоби дейтамайнiнгу.
Iмiтацiйне моделювання та засоби його програмної реалiзацiї. Імiтацiйне
моделювання в СППР. Iнтелектуальнi iнформацiйнi системи. Програмні агенти
та їх застосування.
Модуль 4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
4.1. Системний аналіз i моделювання економічних процесів
Засоби системного аналізу, методологія та iнструментарiй економікоматематичного моделювання. Концептуальні засади процесу економікоматематичного моделювання. Класифiкацiя економіко-математичних моделей.
Лiнiйні та нелiнiйнi, статистичні та динамiчнi, детермiнiстичнi та стохастичні
математичні моделі та їх застосування для аналізу, оцінювання, обґрунтування
рішень, прогнозування та управління на макро- та мiкроекономiчному рiвнi.
Методологія та основні етапи створення й адекватного застосування тріади
«модель–алгоритм–програма» в дослiдженнi та управлiннi соціальноекономічними процесами.
4.2. Економічне прогнозування
Основні принципи, функції та основні етапи економічного
прогнозування. Класифiкацiя методів економічного прогнозування. Iнтуїтивнi
або експертні методи економічного прогнозування. Методи прогнозної
екстраполяції. Екстраполяцiйнi методи прогнозування: метод найменших
квадратів; метод згладжування балансу; методи адаптивного згладжування;
методи розкладання на складові частини (сезонну, тренд, випадкову); метод
міжгалузевого балансу. Метод Бокса-Дженкiнса та аналіз часових рядів.
Прогнозування
на
основі
комплексних
економетричних
моделей.
Прогнозування структурних зрушень на основі моделі мiжсекторного балансу
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(модель
Леонтьева).
Прогнозування
на
основі
лiнiйної
моделі.
Декомпозицiйний аналіз часових рядів (на основі регресуй – через фiктивнi
змiннi. Метод рухомого середнього та його особливості. Метод
експотенцiйного
згладжування.
Вибір
характеристик
згладжування.
Економетричне прогнозування. Прогнозування на основі комплексних
економетричних моделей (методологія за етапами). Iндивiдуальнi експертні
методи прогнозування. Методи оцінки точності прогнозу. Колективні експертні
методи прогнозування. Принципи колективної експертизи.
Модуль 5. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦIЙНI АСПЕКТИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
5.1. Основи iнформацiйної дiяльностi в економiцi
Основні (домiнуючi) «iнформацiйнi тенденції» розвитку суспільства, їх
взаємозв’язок та взаємообумовленість. Поняття «iнформацiйне виробництво»
та основні особливості його складових (предмети праці, знаряддя праці, процес
праці, кінцевий продукт тощо). Основні закони функціонування суспільного
iнформацiйного виробництва. Основні принципи управління iнформацiйним
виробництвом. Сутність та особливості iнформацiйного бізнесу. Класифiкацiя
органiзацiйних форм iнформацiйного бізнесу. Iнформацiйний ринок та
тенденції розвитку iнформацiйного бізнесу. Основні етапи розвитку
iнформацiйного ринку в Україні. Функції iнформацiйного бізнесу та
середовище підприємницької дiяльностi. Технологія органiзацiї власної справи
в iнформацiйному бiзнесi. Сутність франчайзингу як форми органiзацiї бізнесу.
Типи, переваги та вади франчайзингу. Приклади франчайзингу в iнформацiйнiй
сфері. Основи планування iнформацiйного бізнесу. Функцiональнi ролі бізнесплану. Перiодичнiсть його складання. Структура бізнес-плану iнформацiйнообчислювальної фірми, що
створюється. Органiзацiйна структура
iнформацiйно-обчислювальної фірми: чинники та параметри, що її визначають.
Основні
етапи
побудови
(структуризацiя)
органiзацiї.
Концепція
iнформацiйного маркетингу: визначення та особливості. Роль маркетингу в
підвищенні ефективності iнформацiйного бізнесу. Сутність концепції
життєвого циклу iнформацiйних технологій, продуктів i послуг.
Характеристика основних його етапів. Основні методи визначення
трудомiсткостi проектів розроблення програмних систем. Виробнича функція
iнформацiйного бізнесу. Особливості, основні етапи та принципи органiзацiї
виробничої системи iнформацiйно-обчислювальної фірми.
5.2. Електронний бізнес
Сутність, iсторiї становлення та основні сфери електронного бізнесу.
Концепція електронного уряду. Напрямки використання Інтернету в бiзнесi.
Основні моделі електронного бізнесу. Сутність, функції, переваги, вади та
перспективи розвитку електронної комерції мiж підприємствами (В2В).
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Сутність, механізм функціонування, переваги, вади та перспективи розвитку
електронних ринків. Інформацiйно-комунiкацiйнi технології електронної
комерції. Сутність, функції, переваги, вади та перспективи розвитку роздрібної
електронної комерції. Платiжнi та фiнансовi системи в Iнтернетi. Забезпечення
режиму iнформацiйної безпеки в електронному бiзнесi. Iнтернет-маркетинг в
електронній комерції.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА IСПИТI
Проведення іспиту дає можливість виявити ступінь засвоєння програмних
знань студентами та вміння їх практичного застосування.
Кожен екзаменаційний білет складається з одного теоретичного питання,
двох задач та тестів з десяти тестових завдань. Оцінювання здійснюється за
100-бальною шкалою, діючою 5-бальною шкалою та ECTS. Кожне з завдань
оцінюється в 25 балів.
Відмінно (5, А, 90 – 100 ) балів) - за глибоке і повне опанування змісту
навчального матеріалу , в якому студент легко орієнтується, володіння
понятійним апаратом, за уміння пов’язувати теорію з практикою, вирішення
практичного завдання, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження.
Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в усній,
так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.
Добре (4, ВС, 75 – 89 ) балів) - за повне засвоєння навчального
матеріалу, володіння понятійним матеріалом, орієнтування у вивченому
матеріалі свідоме використання знань для вирішення практичних задач,
грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі
неточності (похибки).
Задовільно (3, DE, 60 – 74 бали) – за знання і розуміння основних
положень навчального матеріалу, при цьому виклад його неповний і
непослідовний. Студент допустив неточності у визначенні понять, при
використанні знань для практичних завдань не зумів доказово обґрунтувати
свої судження.
Незадовільно з можливістю повторного складання (2, FX, 35 - 59
балів) – студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і
другорядне, допускає помилки у визначенні понять, перекручує їх зміст,
хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використати знань для
практичного вирішення задач.
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом (2, F, 1 – 34 бали) –
за повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу або відмову від
відповіді (як правило, на практиці не використовується)
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ПРИКЛАД СТРУКТУРИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
1. Розкрити сутність виробничих функцій та їх основних властивостей,
зокрема, неокласичних виробничих функцій. Навести приклади.
2. Розв’язати задачу.
З. Розв’язати задачу.
4. Вирішити тести, що складаються з десяти тестових завдань.
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