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ВСТУП
Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами
професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до
успішного опанування дисциплін відповідних освітньо-професійних програм. Вступник
повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння,
здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.
Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді письмової
відповіді на запитання.
Додаткове вступне випробування проводиться упродовж 30 хв.
Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.
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Перелік тематик питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої
освітнього ступеня «Магістр»
«Економічна теорія»
1. Предмет і методи економічної науки. Економічні категорії та закони. Економічна теорія як
основа економічної політики.
2. Сутність та структура економічних потреб суспільства. Засоби задоволення людських
потреб. Економічні блага та їх класифікація. Корисність і закон спадної граничної
корисності.
3. Економічні інтереси. Суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. Класифікація
економічних інтересів.
4. Сутність і основні риси суспільного виробництва. Основні елементи процесу виробництва.
Товар і його властивості.
5. Форми організації суспільного виробництва.
6. Суть і функції ринку, передумови його виникнення та етапи формування. Основні риси та
принципи функціонування ринкової економіки. Переваги та обмеження ринкової
економіки.
7. Конкуренція, її сутність та економічні основи. Форми і види конкуренції.
8. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. Антимонопольна політика
держави.
9. Сутність підприємництва та умови його існування. Підприємство, його суть, основні
ознаки та особливості.
10. Сутність, види й джерела формування доходів. Активні і пасивні доходи. Номінальні та
реальні доходи.
11. Попит і пропозиція на індивідуальному ринку: фактори, закони. Ринкова рівновага як
результат взаємодії попиту і пропозиції.
12. Виробничий процес та його складові. Виробнича функція та економічна ефективність
виробництва.
13. Структура витрат виробництва: альтернативні, бухгалтерські та економічні, загальні,
постійні, змінні, середні та граничні витрати.
14. Система макроекономічних показників. Валовий випуск та валовий внутрішній
продукт (ВВП). Похідні від ВВП макроекономічні показники: чистий внутрішній
продукт (ЧВП), валовий національний дохід (ВНД), чистий національний дохід (ЧНД),
валовий національний дохід у розпорядженні (ВНДР).
15. Споживання, заощадження та інвестиції. Роль інвестицій у розвитку національної
економіки.
16. Циклічні коливання та їх види. Державне антициклічне регулювання.
17. Інфляція, її суть та причини. Антиінфляційна політика.
18. Безробіття як фактор макроекономічної нестабільності. Економічні та соціальні
наслідки безробіття.
19. Економічне зростання: зміст та джерела. Чинники економічного зростання.
20. Грошово-кредитна політика: цілі, інструментарій, об’єкти, суб’єкти.
21. Фіскальна політика: суть, мета та інструменти. Інструменти фіскальної політики.
22. Дефіцит державного бюджету: зміст, причини та наслідки. Види бюджетного дефіциту.
Державний борг, його форми, методи управління.
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23.
24.

Поняття світового господарства і етапи його розвитку.
Сутність, форми і основні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин
(міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародні валютно-фінансові
відносини, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародна міграція робочої
сили).
«Економіка і фінанси підприємства»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці.
Планування діяльності підприємства.
Економічні характеристики продукції підприємства.
Виробнича програма підприємства.
Виробнича потужність підприємства.
Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси підприємства.
Майнові ресурси (активи) підприємства.
Фінансові ресурси (капітал) підприємства.
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції.
Доходи та цінова політика підприємства.
Фінансові результати діяльності підприємства.
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки.
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Трансформація (реструктуризація, санація) підприємств.
Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства
«Вступ до спеціальності»

1. Загальна характеристика нормативно-правової бази організації навчального процесу у
вищому навчальному закладі.
2. Навчальний план підготовки фахівців.
3. Нормативно-правова база підготовки фахівців з інноваційного менеджменту.
4. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.
5. Організація науково-дослідної діяльності студентів.
6. Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до практичних занять.
7. Форми проведення практичних занять.
8. Основи теорії і практики інноваційного менеджменту.
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Список літератури
для самостійної підготовки вступника до
додаткового вступного випробування
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Приклад білету додаткового вступного випробування
Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова відбіркової комісії
____________Н.П. Муранова

Додаткове вступне випробування
Білет №1
Завдання 1. Економічне зростання: зміст та джерела. Чинники економічного зростання.
Завдання 2. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. Антимонопольна
політика держави.
Завдання 3. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці.

Затверджено на засіданні кафедри
управління професійною освітою
Протокол № 9 від 08.02.2018 року
Завідувач кафедри ________________
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань
Вид навчальної роботи

Максимальна величина рейтингової оцінки
(бали)
1
2
Виконання завдання № 1
80
Виконання завдання № 2
60
Виконання завдання № 3
60
Усього
200
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань вступних випробувань та їх
критерії
Оцінка в балах за виконання
Критерій оцінки
окремих завдань
72-80
54-60
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок)
60-71
45-53
Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю
суттєвих помилок)
40-70
30-44
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків. В
цілому задовольняє мінімальним критеріям)
Менше 40
Менше 30
Виконання не задовольняє мінімальним критеріям
Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка
в балах

Пояснення

180-200
140-179
100-200
100-139

0-99

Відмінно
Додаткове
(відмінне виконання лише з незначною
вступне
кількістю помилок)
випробування
складено
Добре
(в загальному вірне виконання з певною
кількістю суттєвих помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків. В цілому задовольняє
мінімальним критеріям)
Додаткове вступне випробування не склав

Розробники програми:
Доцент кафедри ___________________ Панасюк І.П.
Доцент кафедри ___________________ Сівашенко Т.В.
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