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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Призначення програми – забезпечити проведення співбесіди за фахом, для здобуття ступеня магістра за умови вступу за іншою спеціальністю. 
Мета співбесіди за фахом полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування обов’язкових  і варіативних дисциплін за програмою підготовки магістра.
Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін передбачених програмою підготовки магістрів та спеціалістів за спеціальністю «Економічна кібернетика».
Вступник отримує для відповіді аркуш співбесіди, в якому визначені два питання з наведеного в програмі переліку.
Співбесіда проводиться в усній формі. Тривалість підготовки вступника не повинна перевищувати 30 хвилин.
Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником проводять не менше двох членів комісії.
Під час співбесіди члени комісії відмічають правильність відповідей у аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником  та членами комісії. 
Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.  Позитивний результат співбесіди є допуском до фахового вступного випробування.
2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що виносяться на додаткове  вступне  випробування у формі співбесіди 
 Поняття інформації, інформаційні процеси і моделі
	Поняття про збереження та обробку інформації на ЕОМ
Сутність кібернетики як напряму в науці.
Економічна кібернетика як вид професійної діяльності.
Метод економічної кібернетики та сфери його застосування
	Моделювання як метод наукового пізнання. 
	Особливості економіки як об'єкту моделювання 
Мікро - та макроекономічні підходи до моделювання економіки. 
Класифікація проблем прийняття рішень в організаційному управлінні. 
	Основні поняття системної динаміки. 
	Функції і завдання прийняття рішень. 
Електронні ринки. Ключові чинники успіху. Шляхи завоювання лояльності клієнтів. 
Корпоративні портали. Призначення. Переваги використання. 
Електронні каталоги. Цілі створення. Типи електронних каталогів. 
Електронне постачання. Переваги і недоліки. Основні етапи розвитку. 
Віртуальні підприємства. Характеристики віртуальних підприємств
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