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ВСТУП  
 

Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 

фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підготовки абітурієнтів, що 
дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити рівень його інтелектуального 

потенціалу. 
Додаткове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди. 
Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.  
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Перелік програмних питань 
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування на освітній ступінь 

«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки  

 
«Макроекономіка» 

1. Об'єкт і предмет макроекономіки. 

2. Місце макроекономіки в економічній науці. 

3. Основні функції макроекономіки. 

4. Об'єкт і предмет макроекономіки. 

5. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного 

рахівництва. 

6. Основні показники макроекономічних вимірювань.  

7. Методи обчислення валового внутрішнього продукту.  

8. Валовий національний продукт та його економічний зміст.  

9. Макроекономічні параметри та їх характеристика.  

10. Циклічні коливання економіки, їх причини і характеристика.  

11. Сутність і структура економічного циклу.  

12. Види економічних циклів.  

13. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку.  

14. Сукупний попит. 

15. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту 

16. Сукупне пропонування.  

17. Сукупний попит і сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. 

18. Сутність сукупного попиту. 

19. Сукупна пропозиція на основі виробничої функції.  

20. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції.  

21. Споживання і заощадження як функції доходу.  

22. Гранична схильність до споживання та заощадження.  

23. Зайнятість і безробіття.  

24. Інфляція: її суть, види, характеристика.  

25. Інвестиції, їх роль в економіці.  

26. Роль держави у макроекономічному регулюванні економіки.  

27. Механізм фіскальної політики.  

28. Бюджетний дефіцит. 

29. Грошово-кредитне регулювання економіки.  

30. Грошова пропозиція та грошові агрегати.  

31. Механізм антиінфляційної політики. 

32. Платіжний баланс держави. Структура платіжного балансу.  

33. Банківська система у ринковій економіці.  

34. Валютний курс. Котирування валюти. 

35. Зовнішня торгівля та її вплив на рівень ВВП.  

36. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

37. Чистий експорт та його економічний зміст.  

38. Попит і пропонування на ринку праці. Заробітна плата і ціна робочої сили. 
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39. Державне регулювання зайнятості населення. 

40. Ринок праці та механізм його функціонування. 

41. Заробітна плата і ціна робочої сили. 

42. Проблема нерівності в розподілі доходів.  

43. Економічне зростання і економічний розвиток. 

44. Продуктивність праці як головна умова економічного зростання.  

45. Номінальні та реальні макроекономічні показники.  

46. Індекси цін та методика їх визначення. 

47. Крива Філіпса.  

48. Економічна нерівність та державна політика соціального захисту населення. 

49. Соціальне страхування. 

50. Сутність і структура всесвітнього господарства. 
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Вступне додаткове  випробування 

                                                               

Білет № 1 

 

Завдання 1.  Суть, умови, критерії і функції ринку.  
 

Завдання 2.  Суспільне відтворення: суть, зміст, типи і види. 
 

Завдання 3.  Державний бюджет, його доходи і видатки. 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткового вступного випробування 

 
 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 

вступних випробувань та їх критерії*  

Оцінка 

в балах за виконання окремих 
завдань 

Критерій оцінки 

27 – 30 36 - 40 Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 

25 – 26 33 – 35 Виконання вище середнього рівня з кількома помилками 

23 – 24   30 - 32 У загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок 

20 – 22 27 – 29 

 

Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків  

18 – 19   24 - 26 Виконання задовольняє мінімальним критеріям 

менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 

Увага! Оцінки менше, ніж 12,  18 або 24 бали  не враховується при визначення  рейтингу 

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS   

Вид навчальної роботи 

Максимальна величина 

рейтингової оцінки 
(бали) 

Виконання завдання № 1 30 

Виконання завдання № 2 30 

Виконання завдання № 3 40 

Усього: 100 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS  

 

Оцінка  
в балах 

 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS  

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 

 

 

FX Незадовільно 

 

1 – 34 F Незадовільно  

 

  
 


