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Розділ 1 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Програма вступних фахових випробувань призначена для здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» галузі 

знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030502 

«Економічна кібернетика». 

До складу програми вступного випробування для здобувачів галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна 

кібернетика» включено дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна 

інформатика», «Економічна кібернетика», «Математика для економістів», 

«Економіко-математичне моделювання». 

Мета вступного випробування – оцінка рівня набутих професійних знань, 

умінь та навичок здобувачівосвітнього ступеня «бакалавр». 

Для складання вступного випробування здобувачам освітнього ступеня 

«бакалавр»необхідно знати: 

 елементи математичного апарату та основи теорії систем; 

 елементи теорії множин, теорії графів та комбінаторного аналізу; 

 основні поняття теорії інформації та теоретичні засади процесів управління в 

складних економічних системах; 

 основні елементи ринкової економіки та її інформаційні складові, 

інформаційну сферу економіки та її структуру; 

 методи та моделі аналізу і синтезу систем управління економічними 

системами; 

 основи економічного моделювання; 

 основи функціонування підприємства. 

Вступні фахові випробування будуть проводитися у вигляді тестування. 

Завданням тестування є виявлення рівня підготовки здобувачів, ступінь 

володіння теоретичними та практичними знаннями, професійними вміннями та 

навичками, які необхідні для здобуття освітнього ступеня «бакалавр». 

Програма вступних фахових випробувань складається з наступних 

розділів: 

1. Основний зміст. 

2. Критерії оцінювання. 

3. Список рекомендованих джерел. 

При підготовці до вступних фахових випробувань здобувачам освітнього 

ступеня «бакалавр»доцільно користуватися списком рекомендованих джерел, 

який наведеноу кінці програми. 
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Розділ 2 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

1.1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підприємство як господарюючий статутний суб’єкт. Напрями його 

діяльності та права у сфері планування, управління ресурсами, розпорядження 

доходами і прибутками. 

Підприємство як об’єкт купівлі-продажу. Вартість майна та вартість 

підприємства, методи їх визначення. 

Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства: 

інфраструктура ринку, що обслуговує підприємство, її характеристика 

(торгово-посередницька, виробнича, фінансово-кредитна).  

Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсивності 

конкуренції. Методичні підходи до визначення інтенсивності конкуренції на 

базі ринкових часток підприємств-конкурентів. Поняття межі конкурентного 

ринку. Фактори, що впливають на визначення межі конкурентного ринку. Види 

конкурентних протиріч, визначення та класифікація конкурентів. Негативні та 

позитивні чинники наявності конкурентів на ринку. Конкурентна політика 

підприємства. 

Планування як процес. Його необхідність та доцільність в ринкових 

умовах. Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, 

класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та 

соціального розвитку підприємств, їх зміст. Методи планування, їх 

характеристики та умови раціонального застосування. 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських 

планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифікація видів 

продукції підприємства за ступенем готовності, характером об’єкта 

виробництва, особливостями використання, напрямом збуту. 

Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх 

специфіка по галузях господарювання. Показники виробничої програми: 

товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. 

Поняття внутрішньозаводського та валового обороту. Взаємозв'язок між 

показниками, методика розрахунку, характер використання. Інформаційне 

забезпечення розробки виробничої програми. 

Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність 
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структурних підрозділів», окремих ланок виробництва, основного виду 

обладнання. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої 

потужності підприємства. 

Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу 

роботи обладнання. Системи та методи визначення потужності підприємства. 

Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки. 

Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. Засоби 

праці як фактор виробництва та фактор капіталу, взаємозв’язок між ними. 

Особливості формування засобів праці в умовах ринкової економіки. 

Поняття основних фондів підприємства як елемента матеріальних 

ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними 

ознаками. Оцінка основних фондів: первісна, поновлена, залишкова вартість. 

Поняття ліквідаційної вартості. 

Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки. 

Показники, що характеризують використання основних фондів, їх зміст та 

методика розрахунку. Аналіз ефективності використання основних фондів. 

Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання основних фондів 

та шляхи її підвищення. 

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними 

ознаками. Принципи формування трудових ресурсів в умовах ринкової 

економіки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві. 

Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів. 

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії 

ефективності. Система показників ефективності. Основні і допоміжні 

показники ефективності. 

Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх 

взаємозв’язок та взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки 

конкурентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: 

виробничої, організаційно-управлінської, кадрової. Методи узагальнюючої 

оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Часткові показники 

конкурентоспроможності та їх характеристика. 

 

1.2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА 

 

Роль інформатики у сучасному суспільстві. Поняття інформації. 

Інформація і дані. Форми адекватності інформації, кількість і якість інформації. 

Процедури формалізованого опису інформації.  
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Поняття економічної інформації. Властивості, характеристики  та види 

економічної інформації. Інформаційні системи: загальне уявлення, 

класифікація, властивості, структура, функції управління. Система обробки 

даних: призначення, типові операції обробки даних, режимі функціонування. 

Види забезпечення системи обробки даних. 

Інформаційні технології (ІТ): поняття, етапи розвитку. Поняття концепції 

нової ІТ. Характеристики  та способи впровадження сучасних ІТ. Покоління 

електронно-обчислювальних машин, основні характеристики та тенденції їх 

розвитку.Технічна база сучасних ІТ: персональні комп’ютери, комп’ютерні 

мережі та офісна техніка. Персональні комп’ютери (ПК), їх місце у сучасних 

інформаційних системах та форми використання. 

Основи побудови ПК: загальна характеристика, принцип побудови 

сучасних ПК, класифікація, основні переваги використання ПК.  

Архітектура ПК: поняття апаратних засобів, структурна схема та коротка 

технічна характеристика основних пристроїв ПК. 

Системне програмне забезпечення: поняття, склад, основні функції. 

Операційні системи: поняття, основні функції, класифікація. Сервісні програми, 

оболонки, утиліти: поняття, призначення, класифікація. Системи 

програмування: поняття, призначення, склад. Прикладне програмне 

забезпечення: поняття, призначення, класифікація. 

Основні характеристики програмного пакету Microsoft Office. Прикладні 

програми пакету Microsoft Office. Програми-помічники, система оперативної 

допомоги, диспетчер пакету Microsoft Office. Призначення ОС Windows, 

покоління Windows-систем. Концепція та характеристика ОС Windows ХХ. 

Структура інтерфейсу користувача Windows ХХ: елементи робочого 

столу, об’єкти та інструменти Windows, їх структура та характеристика. 

Налагодження робочого простору Windows ХХ у відповідності з вимогами 

користувача: Рабочий стол, Главное меню, Панель задач, Настройка та їх 

призначення. 

Основні поняття файлової системи Windows ХХ: логічні диски та їх 

імена, файли, типи файлів, імена файлів, розширення імен файлів та їх 

призначення, папки, дерево каталогів, визначення шляху до файлу. Програма 

Проводникта її призначення, структура вікна. Техніка виконання основних 

операцій з об’єктами: порядок активації, створення та видалення папок, 

копіювання та переміщення файлів та папок. 

Текстовий редактор Word: призначення та функціональні можливості, 

запуск програми, структура вікна. Операції з файлами: створення нового 
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документа, збереження документа, завантаження документа для редагування. 

Багатовіконний інтерфейс. Операції редагування та технологія форматування 

текстових документів. Технологія налагодження параметрів сторінки. 

Виведення документа на друк. Особливості підготовки текстових документів 

складної структури. Додавання у документ таблиць, математичних формул, 

графічних об’єктів, діаграм та автозмісту. 

Функціональні можливості та область використання програми Ms 

PowerPoint. Інтерфейс та типові об’єкти презентації. Групи інструментів 

PowerPoint  та технологія їх використання. Створення, редагування та 

форматування об’єктів презентації PowerPoint. Налагодження параметрів 

показу презентації та параметрів об’єктів презентації. Створення спецефектів 

презентації. 

Табличний процесор MS Excel: загальна характеристика, структура вікна. 

Об’єкти Ms Excel: робоча книга, робочий лист (створення, завантаження, 

збереження). Управління об’єктами у середовище Ms Excel: налагодження 

параметрів робочої книги (зміна кількості листів, їх назви, місця 

розташування). Структура робочого листа, основні поняття (активна комірка, 

блок комірок, види адресації, основи роботи з формулами). Типові операції 

редагування та форматування даних електронної таблиці. Типи даних та 

формати даних, прийняті за замовчуванням. Створення та редагування функцій. 

Використання Мастера функций. Категорії вбудованих функцій, їх 

використання. Призначення та основні поняття і об’єкти Мастера диаграмм : 

діаграма, ряд даних, категорія, легенда, маркер, вісь значень, область діаграми, 

область побудови діаграми. Типи діаграм, особливості і обмеження на їх 

використання. Поняття бази даних (БД), особливості створення та 

використання. Типові операції роботи з БД. Використання інструменту Формы 

для  вводу та редагування БД. Вирішення задач оптимізації в електронних 

таблицях з використанням процедури Поиск решения. 

Основні поняття комп’ютерних мереж, їх призначення та історія 

розвитку. Класифікація комп’ютерних мереж. Комп’ютерні мережі: 

однорангові та мережі клієнт/ сервер. Архітектура комп’ютерних мереж: 

топологія, протоколи, інтерфейси, мережеве апаратне та програмне 

забезпечення. Еталонна модель взаємодії відкритих систем, її архітектура та 

особливості функціонування. 
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1.3. ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 

 

Основні поняття теорії множин. Скінченні та нескінченні множини; 

основні визначення, поняття підмножини. Потужність множини. Рівні 

множини. Операції над множинами. Об’єднання множин, перетин та різниця 

множин. Універсальна множина. Діаграми Ейлера-Вена.  

Основні означення та загальні поняття комбінаторного аналізу. Основні 

правила комбінаторики. Правило суми. Правило добутку. Правило включення 

та виключення. Правило опосередкованого підрахунку. 

Поняття системи, моделей системи, інформації, мети розвитку системи, 

управління. Сутність економічної кібернетики; об’єкти та інструментарій 

дослідження. 

Означення системи. Класифікація та властивості систем. Складні 

системи. Системний аналіз. Формалізація поведінки систем. Структуризація 

цілей управління економічною системою. 

Основні поняття кібернетичного моделювання. Поняття ізоморфізму та 

гомоморфізму. Математичне моделювання. Економіко-математичні моделі. 

Методика економіко-математичного моделювання. 

Поняття соціально-економічної системи та її загальні характеристики: 

стійкість, автономність, складність, цілісність, гомеостатичність, динамічність, 

інерційність системи. Системний підхід до дослідження економічної системи. 

Функціонування економічних систем та їх ідентифікація. Економічна система 

як система управління. 

 

1.4. МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ 

 

Основні поняття алгебри і теорії чисел. Матриці, їх види та дії над ними. 

Визначники, їх властивості. Мінори і алгебраїчні доповнення. Способи 

обчислення визначників. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Типи 

розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Сумісні та несумісні системи. 

Методи розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Застосування лінійної 

алгебри в економічних задачах. 

Вектори, лінійні операції з векторами, лінійна залежність векторів. 

Декартові координати вектора та точки. Скалярний, векторний і мішаний 

добутки векторів. Пряма на площині. Пряма в просторі. Криві другого порядку. 

Числові послідовності, теорія границь. Функція однієї змінної. 

Неперервність функції. Використання функції однієї змінної в економічних 
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задачах. Похідна функції однієї змінної. Диференціал функції однієї змінної. 

Основні теореми диференціального числення. Дослідження функцій за 

допомогою похідних. Застосування похідної в економічних розрахунках. 

Похідні та диференціали функції декількох змінних. Екстремуми функцій 

кількох змінних. Функції декількох змінних у задачах економіки. 

Невизначений інтеграл. Поняття первісної функції та невизначеного 

інтегралу. Таблиця основних інтегралів. Найпростіші правила інтегрування. 

Заміна змінної у невизначеному інтегралі. Інтегрування частинами. 

Інтегрування правильних дробів. Інтегрування раціональних дробів. 

Інтегрування ірраціональних виразів. Інтегрування виразів, що містять 

тригонометричні функції. Тригонометричні підстановки. Задачі, що призводять 

до поняття визначеного інтеграла. Інтегральні суми. Умови існування інтеграла. 

Властивості визначеного інтеграла. Обчислення визначеного інтеграла. 

Формула Ньютона–Лейбніца. Заміна змінної у визначеному інтегралі. 

Інтегрування частинами. Геометричні застосування визначеного інтеграла: 

обчислення площ, об’ємів тіл обертання, довжин дуг кривих. Поняття про 

невласні інтеграли. 

Диференціальні рівняння. Диференціальне рівняння першого порядку: 

початкові умови, його частинний розв’язок та частинний інтеграл. 

Диференціальне рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними. 

Однорідні диференціальні рівняння першого порядку. Лінійні диференціальні 

рівняння першого порядку. Рівняння Бернуллі. Диференціальне рівняння 

другого порядку. Структура загального розв’язку лінійного однорідного 

диференціального рівняння другого порядку. Характеристичне рівняння. 

Диференціальне рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами. Лінійні 

неоднорідні рівняння другого порядку з правими частинами спеціального типу. 

Знаходження частинного розв’язку диференціальних рівнянь другого порядку. 

Приклади застосування диференціальних рівнянь в економічних дослідженнях. 

Числові ряди. Збіжність числового ряду. Властивості збіжних рядів. 

Необхідна умова збіжності ряду. Гармонійний ряд. Ознака порівняння 

збіжності рядів. Достатні умови збіжності рядів з додатними членами: ознака 

Даламбера, Коші, інтегральна ознака Маклорен–Коші. Знакопереміжні та 

знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжність знакозмінних рядів. Ознака  

Лейбніца збіжності знакозмінних рядів. Теорема Абеля. Радіус та інтервал 

збіжності степеневого ряду. Степеневі ряди. Ряд Тейлора. Розклад 

елементарних функцій в степеневі ряди. Ряд Маклорена. Розклад в степеневі 
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ряди деяких елементарних функцій. Застосування степеневих рядів до 

наближених обчислень.  

Елементи комбінаторного аналізу. Класичне означення ймовірності. 

Статистичне та інші означення ймовірності. Теореми додавання і множення 

ймовірностей. Наслідки з теорем додавання і множення ймовірностей. 

Випадкові величини. Дискретна випадкова величина та її числові 

характеристики. Неперервна випадкова величина та її числові характеристики. 

Закони розподілу випадкових величин. Предмет математичної статистики. 

Вибірковий метод. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Статистична 

перевірка статистичних гіпотез. Однофакторний дисперсійний аналіз. Елементи 

кореляційного аналізу. 

 

1.5. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Особливості й область використання математичних методів. Зміст 

економічних завдань, що вирішуються методами кореляції та регресії, 

лінійного програмування. 

Однофакторна економетрична модель. Завдання регресійного аналізу при 

встановленні співвідношень між окремими змінними. Причинно-наслідкова, 

непряма й неправдива регресія. Регресійна модель як математичне відбиття 

закономірного зв’язку. Етапи розробки кореляційних регресійних залежностей. 

Основні форми зв’язку і розрахунок параметрів теоретичної лінії регресії 

Вимоги до застосування методу найменших квадратів. Оцінювання параметрів 

методом найменших квадратів. Властивості оцінок. Коректність побудови 

економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в 

цілому. Коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірка моделі на 

адекватність за критеріями Стьюдента та Фішера. Статистичні критерії 

перевірки значущості. Довірчі інтервали функції регресії. Стандартні похибки 

та надійність прогнозу. Використання ПК для знаходження регресійних 

залежностей між досліджуваними змінними та їх характеристик. 

Багатофакторна лінійна регресійна модель. Множинна лінійна модель, 

основні припущення. Оцінка параметрів множинної моделі матричним 

методом. Перевірка якості рівняння регресії. Перевірка значущості рівняння 

регресії. Аналіз статистичних параметрів моделі. Перевірка виконання 

припущень методу найменших квадратів (МНК). Коефіцієнти множинної 

кореляції та детермінації. Аналіз і прогнозування на основі багатофакторних 

моделей. 
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Кореляційно-регресійний аналіз. Функціональні й стохастичні відносини 

між явищами. Характер стохастичних відносин. Завдання регресійного аналізу 

при встановленні співвідношень між окремими змінними. Оцінка тісноти 

лінійного зв’язку. Коваріація та коефіцієнт парної кореляції. Матриця 

коефіцієнтів парної кореляції. Множинний коефіцієнт кореляції. Частинний 

коефіцієнт кореляції. 

Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. 

Автокореляція залишків. Різні види автокореляції. Наслідки автокореляції при 

побудові економетричних моделей. Методи перевірки автокореляції залишків. 

Критерій Дарбіна-Уотсона. Критерій фон Неймана. Вилучення автокореляції. 

Мультиколінеарність. Поняття про мультиколінеарність і її вплив на 

оцінювання параметрів моделі. Метод визначення наявності 

мультиколінеарності та способи її усунення. Метод Фаррара-Глобера. 

Приклади економічних задач на мультиколінеарність. 

Гетероскедастичність та її наслідки. Поняття про гомо- та 

гетероскедастичність. Вплив гетероскедастичності залишків моделі регресії на 

властивості оцінок її параметрів. Методи визначення гетероскедастичності. 

Перевірка гетероскедастичності на основі µ-критерію. Параметричний та 

непараметричний тести Гольдфельда-Квандта, тест Глейсера. 

Побудова економіко-математичних моделей, економічних процесів та 

явищ. Поняття про економіко-математичну модель. Вступ до лінійного 

програмування. Розгляд простих моделей з двома змінними. Побудова 

економіко-математичних моделей на максимум та на мінімум. 

Графічне розв’язання задач лінійного програмування. Побудова області 

допустимих розв’язків в задачі лінійного програмування. Знаходження 

оптимального розв’язку задачі та її економічна інтерпретація. 

Графічний аналіз чутливості розв’язку задачі лінійного програмування: 

а) зміна коефіцієнтів цільової функції; б) зміна ресурсів задачі; в) зміна вартості 

ресурсів задачі. 

Стандартна форма задачі лінійного програмування. Поняття про вільну 

змінну. Перехід від графічного розв’язку задачі лінійного програмування до 

алгебраїчного розв’язку. Алгоритм симплекс-методу. 

Побудова таблиці симплекс-методу на основі економіко-математичної 

моделі. Алгоритм розв’язання задачі за допомогою симплекс-методу. 

Отримання додаткової економічної інформації з розв’язку останньої симплекс-

таблиці. Розв’язання задачі лінійного програмування за допомогою ПК. 



12 

 

 

 

Використання штучних змінних. М-метод розв’язання загальної задачі 

лінійного програмування. Побудова симплекс-таблиці М-методом. Алгоритм 

розв’язання симплекс-таблиць. Особливі випадки використання симплекс-

методу. 

Визначення двоїсної задачі. Співвідношення між прямою та двоїсною 

задачами. Структура симплекс-таблиці. Оптимальний розв’язок двоїсної задачі. 

Економічна інтерпретація двоїсності. 

Визначення транспортної моделі. Побудова опорного плану транспортної 

задачі: метод північно-західного кута; метод мінімальної вартості. Визначення 

оптимального розв’язку методом потенціалів. Розв’язання транспортної задачі 

за допомогою ПК. 
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Розділ 3  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на 

основі ОКР «молодший спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» 

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

– перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам 

навчальних програм; 

– оцінити рівень підготовленості вступників до подальшого навчання в 

інституті. 

 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Здобувачі вищої освіти повинні володіння теоретичними та практичними 

знаннями, професійними вміннями та навичками, які були отримані під час 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

 

Загальні вимоги: 

– вступник повинен вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та 
практичні навички  під час виконання тестових завдань. 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на тест є правильною, то виставляється 2 бали. 

2. Якщо відповідь на тестове завдання є неправильною, то виставляється о 

балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт – 100. 

4. Мінімальна сума балів, яку можна отримати за вступні тестові випробування 

– 60. 
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Розділ 4 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

До підрозділу 1.1.ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основний 

1. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства: навч. посібник / 

В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 304 с. 

2. Економіка підприємств: підручник / за заг. ред. Ф. В. Горбонос . – К. : 

Знання, 2010. – 463 с. 

3. Гетьман, О. О. Економіка підприємства: навчальний посібник / 

О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 488 с. 

4. Іванілов О. С.  Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : 

Центр учбової літератури, 2009. – 728 с. 

5. Залуцький І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. 

посібник / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : 

Новий Світ – 2009. – 320 с. 

6. Березін О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / 

О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія, 2011. – 308 с. 

7. Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / 

В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. :Кондор, 2011. – 432 с. 

8. Довбенко В. І. Потенціал і розвиток підприємства: навчальнийпосібник / 

В. І. Довбенко, В. М. Мельник. –Львів: Львівськаполітехніка, 2010. – 232 с. 

9. Іванова В.В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / 

В. В. Іванова. –Суми:Університетська книга, 2011. – 443 с. 

10. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навчальнийпосібник / 

А. В. Череп, А.В. Сучков. – К. :Кондор, 2011. – 334с. 

11. Березін О. В. Економіка підприємства / О. В. Березін. – К. : Знання, 2009. – 

390 с. 

12. Ковальчук І. В.  Економіка підприємства : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – 

К. : Знання, 2008. – 679с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

13. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібник 

/ П. В. Круш, С. О. Тульчинська, Р. В. Тульчинська та ін. – К. : Центр 

учбової літератури, 2008. – 206 с. 
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14. Федорова В. А.  Економіка підприємств та міжнародних компаній : навч. 

посібник / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 232 с. 

15. Економіка підприємства : опорний конспект лекцій / уклад. Н. М. Гуляєва, 

І. О. Чаюн, Г. М. Богославець, Л. Л. Стасюк, І. Ю. Бондар, С.І. Губар. – К. : 

КНТЕУ, 2009. – 120 с. 

16. Маслак О.І. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник / 

О.І.Маслак, Л.Д.Воробйов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 172 с. 

17. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / Т.Д.Косова, 

П.М.Сухарев, Л.О.Ващенко та ін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528 с. 

 

Додатковий 

1. Бачевський Б. Є.  Відшкодування зносу основних виробничих фондів : 

навч. посібник / Б. Є. Бачевський, О. О. Решетняк, І. В. Заблодська. – К : 

Центр учбової літератури, 2007. – 176с. 

2. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навч. посібник 

/ І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – 2-ге вид., 

допов., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с. 

3. Семенов Г. А.  Дипломне проектування з економіки підприємства : Навч. 

посібник / Г. А. Семенов, М. Г. Пивоваров, А. Г. Семенов. – К : Центр 

учбової літератури, 2007. – 124с. 

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

В. О. Желябін, О. В. Бойко та ін. – К : Професіонал, 2007. – 752с. 

5. Економіка підприємства : опорний конспект лекцій / уклад. Н.М. Гуляєва, 

І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк, І.Ю. Бондар, С.І. Губар. – К. : 

КНТЕУ, 2007. – 120 с. 

6. Подвігіна В. І.  Організація виробничого процесу в часі та просторі. 

Потокове виробництво : навч. посібник / В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. – 

К. : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с. 

7. Чорна Л. О.  Економіка підприємства : навч.посібник / Л. О. Чорна, 

Н. В. Корж, І. В. Левицька. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 372 с. 

8. Шлійко А. В.  Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг : 

навч. посібник / А. В. Шлійко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 376 с. 

9. Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту освітньо-

кваліфікаційного рівня « бакалавр» напряму «Економіка та 

підприємництво» проф. спрямування «Економіка підприємства» та 
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«Фінанси» / Уклад. Л.О. Лігоненко, І.О. Чаюн, Г.В. Ситник та ін. – К : 

КНТЕУ, 2007. – 422с. 

10. Економіка та організація виробництва : підручник / за ред. В.Г. 

Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта 

ХХІ століття). 

11. Давидович І. Є.  Управління витратами : навч. посібник 

/ І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320с. 

12. Гевко І. Б.  Організація виробництва : теорія і практика : підручник 

/ І. Б. Гевко, А. О. Оксентюк, М. П. Галущак. – К. : Кондор, 2008. – 178с. 

13. Мацибора В. І.  Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, 

В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. 

14. Новак А. Я.  Як підняти українську економіку : монографія 

/ А. Я. Новак. – 2 - ге вид. доповн. – К. : Гнозіс, 2007. – 344с. 

 

Internet-ресурси 

1. Портал «Бібліотека економіста». Рубрика «Економіка підприємства». –

[електронний ресурс]. – Режим доступу :http://library.if.ua/ 

2. Сайт «Экономика 2000». – [електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.blagodeteleva-vovk.com/index.html 

3. Науково-освітній портал «Экономика и управление на предприятиях».–

[електронний ресурс]. – Режим доступу :http://eup.ru 

4. Лекції з економіки підприємства. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sesia.in.ua/archives/3560 

5. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства». 

[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mcppv.ho.com.ua/ 

docs/ekonomika_pidpruemstv2.pdf 

 

До підрозділу 1.2.ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА 

 

Основний 

1. Апатова Н.В. Інформатика для економістів : підручник / Н.В. Апатова, 

О.М. Гончарова, Ю.Ю. Дюлічева. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 

456 с. 

2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : 

навчальний посібник / О.П. Буйницька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240 с. 

http://library.if.ua/
http://www.blagodeteleva-vovk.com/index.html
http://eup.ru/
http://sesia.in.ua/archives/3560
http://www.mcppv.ho.com.ua/%20docs/
http://www.mcppv.ho.com.ua/%20docs/
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3. Войтюшенко Н.М. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник / 

Н.М. Войтюшенко, А.І. Остапець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. 

– 568 с. 

4. Гукин Д. Ноутбуки для чайников / Д. Гукин. – 4-те видання. – К., С.Пб., М. : 

Диалектика, 2012. – 320 с.  

5. Економічна інформатика. Тема «Табличний процесор EXCEL» : опорний 

конспект лекцій / уклад. В.А. Барміна, М.О. Цензура. – К. : КНТЕУ, 2009. – 

182 с. 

6. Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп'ютерних 

технологій для студентів економічних спеціальностей : підручник 

/ Г.Г. Злобін. – К. : Каравела, 2007. – 240 с. 

7. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник / Рогоза М.Є., 

Клименко О.Ф., Крещенко Л.Ф., Корх О.І.; за ред. Рогози М.Є. – К. : 

Академія, 2006. – 368 с. 

8. Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі : 

навчальний посібник; практикум / В. А. Каліон, О. І. Черняк, 

О.М. Харитонов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 248 с. 

9. Макарова М.В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник 

/ М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара ; за ред. М.В. Макарової. –  

3-тє вид., переробл. і допов. – Суми : Університетська книга, 2008. – 665 с. 

10. Мельникова О.П. Економічна інформатика : навчальний посібник / 

О.П. Мельникова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. 

11. Наливайко Н.Я. Інформатика : начальний посібник / Н.Я. Наливайко. – К. : 

Центр учбової літератури, 2011. – 576 с. 

12. Підгурський О.І. Інформаційні технології та системи : конспект лекцій / 

О.І. Підгурський. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 111 с. 

13. Сявавко М. С. Основи економічної інформатики : навч. посібник. кн. I 

/ М.С. Сявавко, Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія, 2008. – 236 с. 

14. Форкун Ю.В. Інформатика : навчальний посібник / Ю.В. Форкун, Н.А. 

Длугунович. – Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – 464 с.  

 

Додатковий 

1. Григорків В.С. Економічна інформатика : лабораторний практикум / В.С. 

Григорків, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 232 с. 
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2. Григорків В.С. Економічна інформатика : навчальний посібник / 

В.С. Григорків, Л.Л. Маханець, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Якутова, 

А.В. Верстяк. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 463 с. 

3. Довідкова система Windows XP, Vista, 7, 8, Microsoft Office XP, 2007, 2010. 

4. Зацеркляний М.М. Основи комп’ютерних технологій для економістів : навч. 

посібник / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников, В.М. Струков. – К. : 

Професіонал, 2007. – 672 с. 

5. Информатика в экономике : учеб. пособие / под ред. Б.Е. Одинцова, 

А.Н. Романова. – М. : Вузовскийучебник, 2008. – 478 с. 

6. Информатика и информационные технологи : учебноепособие 

/ И. Г. Лесничая, И. В. Миссинг, Ю. Д. Романова, В. И. Шестакова. – 2-е 

изд. – М. : Эксмо, 2007. – 544 с.  

7. Информатика. Базовый курс / под ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб. : 

Питер, 2009. – 640 с. : ил. 

8. Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум 

/ С. Д. Мамченко, В. А. Одинець. – К. : Знання, 2007. – 292 с. 

9. Молодцов В.А. Информатика. Тесты, задания, лучшие методики 

/ В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. – 3-е изд., перераб.идоп. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2009. – 243 с. : ил. 

 

Internet-ресурси 

1. Информатика для юристов : учебноепособие [електронний ресурс]. – 

Казань: КГУ, 2010. – 85 с. – [електронний ресурс]. – Режим 

доступу :http://window.edu.ru/resource/055/76055/files/metod_i.pdf. 

2. Казанцев С.Я. Информатика и математика для юристов : ученик для вузов, 

обучающих по юридическимспециальностям / С.Я. Казанцев [електронний 

ресурс]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 560 с. – [електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.knigafund.ru/books/106677/read#page2. 

3. Компьютерны епрезентации. – [електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.scribd.com/doc/2633085/ ,  http://ru.scribd.com/doc/2633092 

4. Комплекс з предмету «Основи інформатики», «Інформатика» та 

«Інформатика та КТ». – [електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://safronova24.blogspot.com/2010/04/1.html. 

5. Кунцев С.В. Економічна інформатика : навчальний посібник / С.В. Кунцев, 

В.В. Яценко.– у 2-х частинах. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. –

 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabs.edu.ua/images 

/stories/docs/K_VM/Kuntsev_004.pdf. 

http://www.scribd.com/doc/2633085/
http://safronova24.blogspot.com/2010/04/1.html
http://www.uabs.edu.ua/images%20/stories/docs/K_VM/Kuntsev_004.pdf
http://www.uabs.edu.ua/images%20/stories/docs/K_VM/Kuntsev_004.pdf
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6. Курс дистанционногообучения «Экономическаяинформатика» 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t2_1.html  

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html 

7. Офіційний сайт підтримки Microsoft Office. – [електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://office.microsoft.com 

 

До підрозділу 1.3.ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 

 

Основний 

1. Дискретний аналіз : індивідуальні завдання для виконання практичних робіт 

/ В.М. Краснощок, О.І. Козик. – К. : КНТЕУ, 2010. – 52 с. 

2. Дискретний аналіз : методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт / уклад. : В. А. Суприган, Л. П. Половенко. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 

2010. – 59 с. 

3. Дискретний аналіз : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / 

О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д. Дербенцев. – К. : КНЕУ, 2002. – 126 с. 

4. Економічна кібернетика : навчальний посібник / Шарапов О.Д., 

Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. – К. : КНЕУ, 2004. – 232 с. 

(http://ageofbook.com/study-materials/computer-science/2261-ekonomichna-

kibernetika-sharapov-o-d.html). 

5. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики : підручник / 

Л.А. Пономаренко. – К. : КНТЕУ, 2002. – 432 с. 

6. Сусіденко В.Т. Дискретний аналіз : навч. посібник / В.Т. Сусіденко, 

В.А. Суприган. – К. : «ЦУЛ», 2012. – 184 с. 

7. Сусіденко В.Т. Дискретний аналіз : конспект лекцій / В.Т. Сусіденко, 

В.А. Суприган. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 159 с. 

8. Экономическаякибернетика : компакт-учебник / И.И. Бажин. – Харьков : 

Консум, 2007. – 292 с. 

 

Додатковий 

1. Бардачов Ю.М. Дискретна математика / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, 

В.Є. Ходаков. – К. : Вища шк., 2002. – 288 с. 

2. Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) / 

О.А. Борисенко. – Суми : ВТД «Університет. Книга», 2002. – 178 с. 

3. Григорків В.С. Економічна кібернетика : навч. посібник / В.С. Григорків. – 

Чернівці : Рута, 2006. – 198 с. 

4. Дослідження операцій в економіці : навч. посібник / О.В. Боровик, 

http://ageofbook.com/study-materials/computer-science/2261-ekonomichna-kibernetika-sharapov-o-d.html
http://ageofbook.com/study-materials/computer-science/2261-ekonomichna-kibernetika-sharapov-o-d.html
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Л.В. Боровик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 

5. Економічна кібернетика : підручник / Геєць В.М., Лисенко Ю.Г., Вовк В.М., 

Вітлінський В.В. та ін.; за ред. Геєця В.М., Лисенка Ю.Г., Вовка В.М. – 

Донецьк : ТзОВ «Юго-Восток», 2005. – 506 с. 

6. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій : підручник / Зайченко Ю.П. – 7-е 

вид. переробл. та доп.. – К. : Видавничий Дім «Слово». 2006. – 816 с.  

7. Лысенко Ю.Г. Экономическаякибернетика : учебноепособие; изд. 2-е / Ю.Г. 

Лысенко, П.В. Егоров, Г.С. Овечко, В.Н. Тимохин. под ред. д-ра экон. наук, 

проф. Ю.Г.Лысенко, Донецкийнациональныйуниверситет. – Донецк : ООО 

«Юго-Восток, Лтд», 2004. – 516 с. 

8. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В. Нікольський, 

В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. –К.: Видавнича група BHV, 2007. –368 с. 

9. Пістунов І.М. Економічна кібернетика : навчальний посібник / 

І.М. Пістунов. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 154 с.  

10. Пономарев А.С. Нечеткиемножества в задачах 

автоматизированногоуправления и принятиярешения : навчальний посібник 

/ А.С. Пономарев. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – 232  с. 

11. Прийма С.М.  Математична логіка і теорія алгоритмів: навчальний посібник 

/ С.М. Прийма. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 

134 с.  

12. Ржевський С.В. Дискретний аналіз : конспект лекцій / С.В. Ржевський. – К. : 

КНТЕУ, 2004. – 107 с. 

13. Хаптаева Н.Б. Введение в теорію нечеткихмножеств : учебноепособие / Н.Б. 

Хаптахаева, С.В. Дамбаева, Н.Н. Аюшеева. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 

2004. – 68 с. 

14. Харари Ф. Теорияграфов. : пер. с англ. / Под ред. Г.П. Гаврилова. – Изд.    2-

е. – М. : Едиториал, 2003. – 296 с. 

15. ХемдиТаха А. Введение в исследованиеопераций, 7-е издание. : пер. с англ. 

/ А. ХемдиТаха – М. : Издательскийдом «Вильямс», 2005. – 912 с. 

16. Цеглик Г. Г. Чисельні методи / Г.Г. Цеглик. – Львів : Видавничий центр 

ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 408 с. 

17. Шарапов О.Д. Економічна кібернетика : навч. посібник / О.Д.Шарапов, 

В.Д.Дербенцев, Д.Є.Семьонов – К. : КНЕУ, 2004. – 231 с. 

18. Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і 

економічних систем / А.А. Шиян. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 264 с. 
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Інтернет-ресурси 

1. Економічна кібернетика : науковий журнал. – [електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ek/texts.html. 

2. Література з економічної кібернетики. – [електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://cybernetics.kiev.ua/economic-cybernetics-literature. 

3. Лекції з математики, що читають студентам факультету обчислювальної 

математики і кібернетики Московського державного університету ім. 

М.В. Ломоносова. – [електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ergeal.ru/archive/cs. 

4. Література з економічної кібернетики. – [електронний ресурс]. – Режим 

доступу : ttp://www.twirpx.com/files/informatics/cybernetics/?show=downloads.  

5. Нечітка логіка. – [електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme11.htm. 

6. Теорія ігор. – [електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pidruchniki.ws/15890315/ekonomika/teoriya_igor. 

7. Лекції з теорії ігор. – [електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://fingal.com.ua/content/view/479/76/1/1/#1696. 

 

До підрозділу 1.4.МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ 

 

Основний 

1. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. 

посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-те вид. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. 

2. Валєєв К.Г. Вища математика для економістів: навч. посібник / К.Г. Валєєв, 

І.А. Джалладова, С.В. Дегтяр. – К.: Знання, 2011. – 287 с. 

3. Васильченко І.П. Фінансова математика: навч. посібник / І.П. Васильченко, 

З.М. Васильченко. – 2-ге вид., допов. – К.: Кондор, 2012. – 250 с. 

4. Вища математика: завдання для практичних занять: освіт.-кваліф. Рівень 

«бакалавр» / уклад. Л.П. Гусак. – Вінниця: Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 46 с. 

5. Вища математика: збірник тестових завдань: освіт.-кваліф. рівень 

«бакалавр»: всі напрями підготовки / уклад. Л.П. Гусак. – Вінниця: Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013.  

6. Вища та прикладна математика. Практикум. / авт.: В.О. Борисейко, 

В.І. Денисенко, Ю.Ф. Діденко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 134с. 
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7. Вища та прикладна математика: практикум / авт.: Л.З. Мащенко, 

С.В. Білоусова, Ю.А. Гладка, Т.В. Ковальчук, Л.М. Яницька. – К.: КНТЕУ, 

2012. – 204 с. 

8. Карташова С.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. 

Практикум: навч. посібник / С.С. Карташова, В.В. Рязанцева. – К.: КНТЕУ, 

2011. – 240 с. 

9. Литвин І.І. Математика для економістів: навч. посібник / І.І. Литвин, 

О.М. Конончук, Г.О. Желізняк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

368 с. 

10. Математика для економістів. Математичний аналіз. Частина 3. Методичні 

рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи: освіт.-

кваліф. рівень «бакалавр», всі напрями підготовки, всі форми навчання / 

уклад. Л.П. Гусак. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 38 с. 

11. Математика для економістів. Методичні рекомендації до практичних занять 

з розділу «Аналітична геометрія»: освіт.-кваліф. рівень «бакалавр» всі 

напрями підготовки / уклад. Л.І. Бурдейна. – Вінниця: Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 35 с. 

12. Математика для економістів. Методичні рекомендації та індивідуальні 

завдання до самостійної роботи: освіт.-кваліф. рівень «бакалавр», галузь 

знань 0305 «Економіка та підприємництво», напр. підгот. 6.030508 

«Фінанси і кредит», проф. спрям. «Фінанси і кредит. Державні фінанси», всі 

форми навчання / уклад. Л.М. Радзіховська. – Вінниця: Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 19 с. 

13. Математика для економістів: навч. посібник / П.К. Ніколюк, 

Б.В. Погріщук. – Тернопіль: ФОП Кошлатий С.А., 2006. – 284с. 

14. Математика для економістів. Розділ І. Лінійна алгебра. Методичні 

рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів: освіт.-кваліф. 

рівень «бакалавр», всі напрями підготовки з.ф.н. / уклад. 

Н.В. Добровольська. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 47 с. 

15. Математика для економістів. Частина І. Теорія ймовірностей та 

математична статистика. Методичні рекомендації та завдання до 

практичних занять з елементами ділових ігор: освіт.-кваліф. рівень 

«бакалавр»,  всі напрями та форми навчання / уклад. Н.В. Добровольська. – 

Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2011. –78 с. 
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16. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Математика для 

економістів» (розділ «Математична статистика»): освіт.-кваліф. рівень 

«бакалавр»,  всі напр. підгот. та форм навчання / уклад. В. О. Ярмоленко. – 

Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2010. – 52 с. 

17. Руденко В. М. Математична статистика: навч. посібник / В. М. Руденко. – 

К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. 

18. Тевяшев А.Д. Математика для економістів у прикладах та задачах: навч. 

посібник. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення 

функцій однієї змінної / А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин. - 2-ге вид., доп. і 

доопр. – К.: Кондор, 2006. – 588 с. 

 

Додатковий 

1. Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики / 

К.Б. Булига. – Київ: Видавництво Європейського університету, 2001. – 176с. 

2. Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики / В.А. Кудрявцев, 

Б.П. Демидович. –М.: Наука, 1986. –576 с. 

3. Высшая математика для экономистов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. –М.: 

«Банки и биржи», 1998. – 471 с. 

4. Математика для економістів. Методичні рекомендації до практичних занять 

з розділу «Алгебра і теорія чисел»: освіт.-кваліф. рівень «бакалавр» всі 

напрями підготовки / уклад. Л.І. Бурдейна. – Вінниця: Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 29 с. 

5. Солодовников A.C. Математика в экономике/ А.С. Солодовников, 

В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г. Шандра: Финансы и статистика, 2001. – 

374 с. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://www.dmeti.dp.ua/file/vischa_matem_v_prikladah_ch5.pdf  

2. http://www.dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/36 

3. http://www.www.knteu.kiev.ua/blog/read pid 3378 uk  

4. http://www.ifolder.ru/ mediafire.com 

5. http://www.fim.mdpu.org.ua/prepodavateli/kmif/spisok.doc 

6. http://www.matem.com.ua 

7. http://www.ifolder.ru/ fayloobmennik.net 

8. http://www.toloka.hurtom.com/viewtopic.php 

9. http://www.rghost.ru /mediafire.com 



24 

 

 

 

10. http://www.www.dgma.donetsk.ua/metod/vm/vmts2.pdf  

11. http://www.www.znannya.org/ view maths  

 

До підрозділу 1.5 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Основний 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи 

студентів денної та заочної форм навчання з використанням ПЕОМ з 

дисципліни «Економіко-математичне моделювання», частина ІІ, 

«Економетрія» / Г. А. Рудомін, М. В. Бондар. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 

2010. – 115 с. 

2. Економетрія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для 

студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Г. А. Рудомін, 

М. В. Бондар, Л. П. Гусак. – Вінниця: центр підготовки навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2006. – 42 с. 

3. Корольов О. А. Економетрія: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2000. – 660 с. 

4. Корольов О. А., Рязанцева В. В. Практикум з економетрії: завдання з 

практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного 

виконання: Навч. посіб. – К.: ЄУ, 2002. – 297 с. 

5. Лугінін О. Є., Білоусова С. В., Білоусов О. М. Економетрія: Навч. 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 252 с. 

6. Назаренко О. М. Основи економетрики: Підручник. – Київ: «Центр 

навчальної літератури», 2004. – 392 с. 

7. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева, 

С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 192 с. 

8. Эконометрика: Учебник/И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и 

др.; Под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 576 с. 

9. Бех О. В. Математичне програмування: навч. посібник / О. В. Бех, 

Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: Магнолія 2007. – 200 с. 

10. Вітлінський В. В. Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, Т. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2001. – 

248 с. 

11. Гершгорн А. С. Математическоепрограммирование и егоприменение в 

экономическихрасчетах. – М.: Экономика, 1980. 
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12. Исследованиеопераций в экономике: Учеб. пособие для вузов / 

Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин и др.; Под ред. Н. Ш. Кремера. – 

М.: ЮНИТИ, 2005. – 407 с. 

13. Івченко І. Ю. Математичне програмування: Навч. Посібник / 

І. Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 

14. Математичне програмування. Збірник задач / Уклад. В. В. Левчук, 

С. В. Білоусова, В. І. Денисенко. – К.: КНТЕУ, 2007. – 111 с. 

15. Методичні рекомендації і завдання для проведення практичних занять з 

дисципліни «Економіко-математичне моделювання». Ч. 1. Математичне 

програмування / Уклад. О. І. Жмурко, Т. Є. Магас, Г. А. Рудомін. – Вінниця: 

ВТЕІ, 2008. – 80 с. 

16. Наконечний С. І. Математичне програмування: Навч. Посібник / 

С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К.: КНЕУ, 2004. – 452 с. 

 

 

Додатковий 

1. Шапкин А. С. Задачи по высшейматематике, теориивероятностей, 

математическойстатистике, математическомупрограммированию с 

решениями: Учеб. пособие / А. С. Шапкин. – 4-е изд. – М.: Дашков и Ко, 

2007. – 432 с. 

2. Экономико-математическоемоделирование: Учебник / Л. В. Абланская, 

Л. О. Бабешко, Л. И. Баусов и др.; под ред. И. Н. Дрогобыцкого. – 2-е изд., 

стер. – М.: Экзамен, 2006. – 798 с. 

3. Бугір М. Математика для економістів: лінійна алгебра, лінійні моделі: 

Посібник для студентів. – К. Академія, 1998. – 272 с. 

4. Грубер И. Эконометрия: Учебноепособие для 

студентовэкономическихспециальностей; К., Т. 1 Введение в 

эконометрию. – 1996. – 397 с. 

5. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 

402 с. 

6. Зайченко Ю. П. Исследованиеопераций. –3-е изд., перераб. И доп. – К.: 

Выща шк. Головноеизд-во, 1988. – 552 с. 

7. Колемаев В. А. Математическаяэкономика: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 1998. – 240 с. 

8. Корольов О. А. Економетрія в питаннях та тестах для студентів ІІІ курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Банківська справа»). – К.: 

Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1996. – 80 с. 
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9. Красс М. С. Математика для экономическихспециальностей: М. ИНФРА – 

М., 1998. – 464 с. 

10. Магнус К. Л., Катышев Л. О. Эконометрика. –М.: Знание, – 1995. 

11. Солодовников А. С. Математика в экономике. – М.: Финансы и 

статистика, – 1998. – 220 с. 

12. Коробов П. Н. Математическоепрограммирование и 

моделированиеэкономическихпроцессов: Учебник / П. Н. Коробов. – 3-е 

изд., перераб. и допол. – С.-Пб.: ДНК, 2006. – 376 с. 

13. Лотов А. В. Введение в экономико-математическое моделирование. – М.: 

Наука, 1984. 

Інтернет-ресурси 

1. http://chitalka.info/dmo_5/dmo_5index.htm 

2. http://studentam.kiev.ua/content/category/3/72/80/ 

3. http://6201.org.ua/load/34 

4. http://galsite.24ua.com/kurs22.html 

5. http://ubooks.com.ua/books/000114/inx.php 

 

http://chitalka.info/dmo_5/dmo_5index.htm
http://studentam.kiev.ua/content/category/3/72/80/
http://6201.org.ua/load/34
http://galsite.24ua.com/kurs22.html
http://ubooks.com.ua/books/000114/inx.php

