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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  

Інформатика 

1. Вимоги до майбутніх економістів та їх компетенцій у сучасних умовах 

розвитку інформаційного суспільства. 

2. Предмет, методи і завдання економічної інформатики. 

3. Значення використання комп’ютерної техніки в економіці та менеджменті. 

4. Інформація, її види та властивості. 

5. Сутність економічної інформатики. Поняття економічної інформації. 

Багаторівнева структура економічної інформації, її загальні властивості та 

закономірності. 

6. Одиниці вимірювання економічних інформації. Прості та складні інформаційні 

одиниці. Кількісні та якісні одиниці економічної інформації. Реквізити, показники, 

повідомлення, файли, інформаційні потоки. 

7. Особливості перетворення економічної інформації. Інформаційне середовище, 

інформаційні процедури, інформаційний процес. 

8. Системний підхід до інформаційних процесів та обчислювальних засобів. 

Основи класифікації та кодування економічної інформації. 

9. Порядкова, серійна, позиційна, матрична, комбінована системи кодування 

економічної інформації. Групи класифікаторів економічної інформації. 

10. Основні інформаційні процедури: перетворення економічної інформації, 

збирання і реєстрація економічної інформації, кодуванні і декодування інформації, 

передача економічної інформації, зберігання, обробка, оформлення та розмноження 

результатної інформації, прийняття рішень на основі результатної інформації.  

11. Варіанти перетворення представленої економічної інформації. 

12. Архітектура персонального комп’ютера (ПК). Структура апаратного та 

програмного забезпечення функціонування ПК. 

13. Класифікація операційних систем (ОС). Особливості використання та 

принципи роботи операційних систем (на прикладі MS Windows та Linux). 

14. Створення презентацій на основі структурованих документів у MS PowerPoint. 

15. Основні відомості про ОС Windows. 

16. Робота з елементами графічного інтерфейсу ОС Windows (вікнами, меню, 

панелями, піктограмами). 

Політекономія 

1. Економічні закони і їх класифікація. 

2. Предмет політекономії і функції. 

3. Метод політекономії і його структурні складові. 

4. Власність як економічна категорія. Внутрішня структура власності. 

5. Виникнення і суть грошей. 

6. Еволюція грошей і їх функціональні форми. 

7. Закони грошового обороту. Грошова маса. 

8. Основні типи грошових реформ. Грошова реформа в Україні. 

9. Прибуток як економічна категорія. Норма і маса прибутку. 

10. Закон конкуренції. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. 

11. Витрати виробництва фірми, їх види та структура. 
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12. Прибуток підприємства і його види. Закон підприємницького доходу. 

13. Банки, їх функції і операції. Прибуток банків. 

14. Суть, умови, критерії і функції ринку. 
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Додаткове  вступне випробування  

                                                                    

 

Білет № 1 

 

 

 

Завдання 1.  Сутність економічної інформатики. Поняття економічної інформації.  

Багаторівнева структура економічної інформації, її загальні властивості та закономірності. 

Завдання 2. Прибуток як економічна категорія. Норма і маса прибутку. 

Завдання 3. Банки, їх функції і операції. Прибуток банків. 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики 
повна назва кафедри 

 

Протокол №6   від «03» квітня 2017 р. 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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  

 

  

 


