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ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці
Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі
ринкових відносин. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин.
Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. Поняття
економічного суверенітету, самоокупності та самофінансування.
Види підприємства та їх класифікація. Економічні особливості різних
видів підприємств. Об’єднання підприємств. Напрями та види діяльності
підприємства, права в питаннях планування та розвитку, залучення та
використання ресурсів, розпорядження прибутком.
Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства.
Поняття та види планів, систематизація планів підприємства.
Тема 2. Економічні характеристики продукції підприємства
Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання
продукції, що виробляє та реалізує підприємство. Поняття «номенклатура» та
«асортимент» продукції, що виробляється, «товарна», «валова», «чиста»,
«реалізована продукція», «валовий оборот підприємства».
Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. Життєвий цикл
товару та його значення для розробки товарної політики підприємства.
Формування асортименту товарів та управління ним. Розробка товарної
марки та здійснення її правової охорони.
Тема 3. Виробнича програма підприємства
Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських
планів підприємства. Інформаційне забезпечення обґрунтування виробничої
програми підприємства. Методичні інструменти аналізу виконання
виробничої програми. Маркетинговий аналіз як передумова формування
програми випуску продукції.
Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції.
Планування параметрів виробничої програми: послідовність, методи.
Визначення необхідного та можливого обсягів виробництва та реалізації
продукції. Умови та критерії оптимізації обсягів випуску продукції у
конкурентному середовище.
Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства. Визначення
потреби підприємства у матеріальних ресурсах. Обґрунтування оптимальної
партії постачання матеріальних ресурсів.
Аналіз та планування обсягів реалізації продукції підприємства.
Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та
сезонності реалізації продукції.
Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції.

Тема 4. Виробнича потужність підприємства
Поняття виробнича потужність підприємства та його структурних
підрозділів, окремих ланок, основного виду обладнання. Інформаційна база
та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства.
Фонд часу роботи обладнання та методика його визначення.
Системи і методи визначення потужності підприємства. Специфіка
розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки.
Динамічні показники виробничої потужності. Баланс виробничої
потужності підприємства. Взаємозв’язок виробничої потужності та
пропускної спроможності підприємства.
Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої
потужності. їх класифікація і характеристика. Резерви зростання
виробничої потужності підприємства.
Тема 5. Ресурсний потенціал підприємства
Поняття та види економічних ресурсів.
Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу підприємства. Складові
ресурсного потенціалу та їх взаємозв’язок.
Взаємозв’язок
окремих
елементів
ресурсного
потенціалу
підприємства. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу.
Чинники, що обумовлюють рівень використання ресурсного
потенціалу. Основні напрями підвищення ефективності ресурсного
потенціалу підприємства.
Тема 6. Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Принципи
і завдання формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки.
Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів.
Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки.
Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація.
Основні напрямки підвищення продуктивності праці та ефективності
трудових ресурсів підприємства. Методи нормування витрат праці на
підприємстві.
Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх
характеристика. Тарифна система, її зміст, призначення та використання на
підприємстві. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають.
Державне регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень
ставок та окладів окремих робітників. Безтарифна система, її зміст та умови
використання. Сутність контрактної форми оплати праці.
Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на
підприємствах з різними формами власності. Форми та системи
преміювання на підприємстві. Соціальні виплати та пільги як
стимулюючий фактор продуктивності.
Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці
підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розробки. Обґрунтування

потреби підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його
призначення та порядок складання. Методи планування фонду оплати праці.
Шляхи раціоналізації витрат у складі фонду оплати праці підприємства.
Тема 7. Майнові ресурси (активи) підприємства
Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного
забезпечення
діяльності.
Класифікація
активів
підприємства.
Характеристики підприємства, що визначають особливості формування
його активів. Поняття, склад та класифікація необоротних активів
підприємства. Особливості необоротних активів підприємства як складової
його ресурсів.
Сутність, класифікація та особливості кругообігу основних засобів
підприємства. Амортизація як інструмент відтворення основних засобів та
джерело формування фінансових ресурсів: поняття, методи нарахування.
Методичні інструменти оцінки стану, руху та ефективності використання
основних засобів підприємства.
Нематеріальні
активи
підприємства:
сутність,
класифікація,
призначення, особливості формування та відтворення. Довгострокові
фінансові інвестицій підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки.
Оборотні активи підприємства: економічна сутність та класифікація.
Відмітні характеристики оборотних активів як складової ресурсів
підприємства. Поняття та особливості кругообігу оборотних активів
підприємства. Сутність та методика оцінки виробничого, операційного та
фінансового циклів підприємства.
Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства: сутність,
класифікація, види вартості та методи оцінювання вибуття. Дебіторська
заборгованість
підприємства
як
складова
економічних
ресурсів
підприємства: сутність, склад, види вартості, призначення та класифікація.
Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх
еквівалентів. Відмітні особливості грошових активів як складової майнових
ресурсів підприємства. Особливості кругообігу грошових активів
підприємства та інструменти його забезпечення.
Методичні інструменти аналізу активів підприємства. Обґрунтування
планового обсягу активів підприємства: завдання, етапи та методи. Резерви
прискорення оборотності активів підприємства.
Тема 8. Фінансові ресурси (капітал) підприємства
Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та
джерела формування. Місце фінансових ресурсів у складі ресурсів
підприємства. Відмітні характеристики підприємства, що визначають
особливості формування його фінансових ресурсів. Круго- оборот
фінансових ресурсів підприємства в перебігу формування його капіталу.
Капітал як складова ресурсів підприємства: характеристика сутності з
позицій різних підходів та принципи його формування. Класифікація
капіталу підприємства. Власний капітал підприємства: сутність, склад,

класифікація, функції, відмітні особливості. Особливості формування в
залежності від основних характеристик підприємства. Позиковий капітал
підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості.
Особливості формування в залежності від основних характеристик
підприємства.
Кредитування як механізм формування позикового капіталу
підприємства: поняття, принципи, завдання. Особливості, форми та
інструменти банківського та небанківського кредитування підприємства.
Поняття структури та вартості капіталу підприємства. Методичні підходи до
оцінки ефекту фінансового важеля та середньозваженої вартості капіталу
підприємства.Аналіз капіталу підприємства: поняття, завдання, етапи та
основні методи.
Тема 9. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції
Сутність понять витрати, поточні та капітальні витрати підприємства,
виробнича собівартість продукції, послуг та робіт. Взаємозв’язок та
взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства. Класифікація
поточних витрат. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях
економіки.
Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.
Собівартість окремих видів продукції. Калькулювання повних витрат на
виробництво продукції та послуг. Методи калькулювання собівартості.
Управління поточними витратами, можливості використання, порядок
обчислення витрат при розподілі маржинального (граничного) доходу.
Особливості калькулювання продукції на підприємствах окремих галузей.
Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Зміст і
механізм дії виробничого левериджу. Фактори, що впливають на формування
поточних витрат підприємства. Шляхи раціоналізації складу витрат
підприємства. Методи планування поточних витрат підприємства. Кошторис
витрат виробництва: поняття, склад та методика складання. Резерви
раціоналізації поточних витрат підприємства.
Тема 10. Доходи та цінова політика підприємства
Доходи підприємства в системі економічних показників його
діяльності. Класифікація доходів підприємства. Сутність, механізм
формування доходів від операційної діяльності підприємства. Особливості
формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях господарювання. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності.
Цінова політика підприємства як фактор формування його доходів від
реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. Характеристика
ціноутворюючих факторів. Методи ціноутворення. Напрями забезпечення
ефективності цінової політики.
Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства.
Планування доходів підприємства: поняття, завдання та послідовність.
Етапи планування доходів підприємства. Методи планування доходів
підприємства: особливості і умови їх застосування.
Поняття та класифікація резервів зростання доходів підприємства.

Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства
Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності
підприємства. Місце прибутку в системі економічних показників діяльності
підприємства. Сутність, функції та значення прибутку, джерела його
утворення. Механізм формування чистого прибутку підприємства у
взаємозв’язку з основними видами його діяльності.
Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають.
Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства.
Обґрунтування прибутку на плановий період: завдання та методичний
інструментарій. Резерви зростання прибутку підприємства: поняття,
класифікація, методика оцінки. Використання чистого прибутку
підприємства.
Тема 12. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки
Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного
показника і критерію оцінки діяльності підприємства. Види ефекту.
Ефективність діяльності підприємства: сутність та основні характеристики.
Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Поняття та
систематизація показників ефективності діяльності підприємства.
Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності
підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. Оцінка ефективності
інвестиційних та інноваційних проектів підприємства.
Методи інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства.
Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства.
Тема 13. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його
оцінки
Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання
його оцінки. Основні елементи, що визначають фінансово-майновий стан
підприємства. Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану
підприємства.
Горизонтальний
(трендовий)
аналіз.
Вертикальний
(структурний) аналіз. Порівняльний (просторовий) аналіз. Аналіз фінансових
коефіцієнтів (R-аналіз). Факторний аналіз. Експрес-метод діагностики
фінансово-майнового стану підприємства.
Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства.
Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Сутність
поняття фінансової стійкості підприємства. Класифікація фінансової
стійкості підприємства. Показники оцінки рентабельності підприємства.
Показники оцінки фінансової стійкості підприємства. Показники оцінки
ділової активності підприємства. Комплексне оцінювання фінансовомайнового стану підприємства. Інтегральна оцінка фінансово-майнового
стану підприємства. Вимоги до інтегральної оцінки фінансово-майнового
стану підприємства. Послідовність етапів її здійснення.
Тема 14. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства.
Трансформація (реструктуризація) підприємств в процесі розвитку
Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській
діяльності. Видова класифікація процесів розвитку. Еволюційна та

революційна концепції розвитку підприємств. Основні форми розвитку
підприємства.
Концепції розвитку підприємств. Сучасні моделі розвитку підприємств.
Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві.
Особливості управління підприємством за кожною моделлю розвитку.
Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації
підприємств (організацій) та об’єднань. Розробка і реалізація програми
(бізнес-проекту) трансформації підприємства. Методичні підходи до
визначення ефективності трансформації господарюючих суб’єктів.
Вітчизняний і зарубіжний досвід трансформації та реструктуризації
підприємств.
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МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система
відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як
система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.
Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний

підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий,
експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми
менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.
Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний
підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності
менеджменту.
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети
організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок між
принципами менеджменту.
Тема 4. Функції та методи менеджменту
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види
управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту.
Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні),
конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок
конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій
менеджменту на засадах використання загальних.
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту
як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану.
Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.
Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту.
Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів,
принципів та функцій менеджменту.
Тема 5. Процес управління
Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих
функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
Управлінський
цикл.
Управлінські
процедури:
цілевизначення,
інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій,
реалізація рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління:
безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.
Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.
Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських
рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.
Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи
до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість
управлінських рішень.
Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських
рішень.

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та
їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу
планування. Політика, правила процедури.
Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту
Сутність функції організування та її місце в системі управління.
Поняття та складові організаційної діяльності.
Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування
повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.
Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний
процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація.
Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи,
комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні
та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи
врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і
винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів
мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій
мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі,
принципи, види, форми.
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту
Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи
і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування
стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами,
оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес
контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського
контролювання.
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види
регулювання. Етапи процесу регулювання.
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації.
Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і
характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх»
комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі
комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний
процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу.
Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як
об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні
аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.
Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та
влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та
континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів
керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії
оцінки стилю менеджера.
Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
Тема 13. Ефективність менеджменту
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова,
загальноорганізаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.
Концепції визначення ефективності менеджменту в організації.
Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна,
організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників
економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх
склад і методи визначення.
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Структура та критерії оцінювання вступного випробування
Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються за
наступною шкалою:
– 180-200 балів (оцінка „відмінно”) одержують абітурієнти, які всебічно,
систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють самостійно виконувати
завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й ознайомлені з
додатковою літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка „відмінно”
виставляється абітурієнтам, які розуміють взаємозв'язки основних понять
дисципліни для професії, яку вони набувають. Проявляють нахили до наукової
роботи;
– 160-179 балів (оцінка „дуже добре”) – вище від середнього рівня (з
кількома помилками) заслуговують абітурієнти, які повністю опанували
навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені
програмою, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою. Оцінка
„дуже добре” виставляється абітурієнтам, які показують систематичний
характер знань з дисципліни;
– 140-159 балів (оцінка „добре”) – в загальному робота абітурієнтами
виконана, але з певною кількістю помилок. Оцінку „добре” заслуговують
абітурієнти, які опанували навчально-програмний матеріал, успішно виконали
завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка
рекомендована програмою;
– 120-139 балів (оцінка „задовільно”) заслуговують абітурієнти, які знають
основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого
навчання і використання його у майбутній професії, виконують завдання
непогано, але із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною
літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка „задовільно” виставляється
абітурієнтам, які допустили на випробуванні помилки під час виконання завдань,
але під керівництвом викладача знаходять шляхи їх подолання;
– 100-119 балів (оцінка „достатньо”) заслуговують абітурієнти, які
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання
завдань задовольняє мінімальні критерії;
– 50-99 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які
погано оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають велику
кількість помилок під час виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка
„незадовільно” виставляється абітурієнтам, які не можуть продовжувати
навчання без додаткових знань з певної дисципліни;
– <50 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які не
оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають грубі помилки під
час виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно»
виставляється абітурієнтам, які не можуть продовжувати навчання і яким
необхідна серйозна подальша робота.
Кожне питання оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. Підсумкова
оцінка визначається як середнє арифметичне значення з трьох оцінок на три
відповіді – за умови, що кожна з них складає не менше 100 балів.

ПИТАННЯ
фахового вступного випробування
«Публічне управління та адміністрування»
1. Основні сфери матеріального виробництва в АПК.
2. Виробнича і соціальна інфраструктура в АПК.
3. Паювання землі і майна у сільськогосподарських підприємствах.
4. Види підприємств та їх об’єднань.
5. Договірні і статутні об’єднання аграрних формувань.
6. Сільськогосподарський виробничий і обслуговуючий кооператив.
7. Приватні (приватно-орендні) підприємства.
8. Господарські товариства: загальна характеристика.
9. Акціонерні товариства.
10.Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю, повні і
командитні товариства.
11.Фермерське господарство.
12.Спеціалізація аграрних підприємств.
13.Галузі і галузева структура аграрних підприємств.
14.Форми спеціалізації аграрних формувань.
15.Показники і рівень спеціалізації.
16.Форми власності на землю.
17.Види сільськогосподарських угідь.
18.Оренда землі.
19.Поняття ринку землі.
20.Форми справляння орендної плати за землю.
21.Показники інтенсивності використання земельних ресурсів.
22.Плата за землю в Україні.
23.Показники ефективності використання землі.
24.Класифікація засобів виробництва.
25.Грошова оцінка основних засобів.
26.Амортизація основних засобів: визначення і методи нарахування.
27.Показник оснащеності аграрних формувань основними засобами.
28.Методи визначення потреби у с.-г. техніці.
29.Тракторний парк та ефективність його використання.
30.Транспортні засоби аграрних підприємств і ефективність їх
використання.
31.Види, форми і системи оплати праці.
32.Валова продукція сільського господарства.
33.Поняття прибутку і рівня рентабельності.
34.Товарна продукція і рівень товарності.
35.Ціна в ринковій економіці і характеристика її видів.
36.Маркетинг: роль, фактори і функції.
37.Ринкова конкуренція.
38.Продуктивність праці та її показники.
39.Зміст і склад фіксованого с.-г. податку.

40.MeHelxtMeHr: cyrb, Iliri i 3HarIeHH{.
4l.BHyrpirune i sonHiuHe cepeAoBl{Iqe y MeHeAxMenri.
42.Ynpayrincrrci piruennx: rpolleAypa, uo,qeli i tueroAu upzfinrrrx.
43 .Crp areri.IH e rInaHyBaH Hfl. T a fi oro p ean isaqix.
44.Morunaqi.a y MeHeAx{Mesri.
45.Konrponr i caMoKoHrpoJlb y MeHeIXMeHri.
46.Btala i ri4epcrBo y MeHeAxuenri.
47.Ytpay.uiHn.f, nzpo6nuqrBoM: crBopeHH.f, i Synrqionynanna ouepaqiftHux
cI4CTeM.

3aronovripHocri i Hayroni upuHqurfi yrlpaBlinns.
49. AanaiuicrparnnHi ueroAu ynpamiunx.
5 0 C oqi aJlbHo-flcl4xorori.rHi na eroAut ynp auinn.a.
4 8.
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