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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 2 роки  

Оптимізаційні методи та моделі 

1. Поняття оптимізаційних економіко математичних моделей. 

2. Що таке математичне програмування? 

3. Класифікація задач математичного програмування. 

4. Загальна задача математичного програмування. 

5. Методи математичного програмування. 

6. Загальний вигляд задачі лінійного програмування.  

7. Різні форми запису задач лінійного програмування. 

8.  Графічне розв’язування задачі лінійного програмування. 

9. Випадки при графічному розв’язуванні задач лінійного програмування. 

10. Алгоритм знаходження оптимальних значень цільової функції графічним 

методом. 

11. Основна теорема теорії двоїстості. 

12. Правило побудови взаємно-двоїстих задач. 

13. Поняття двоїстої задачі лінійного програмування.  

14. Постановка транспортної задачі і її математична модель. 

15. Методи знаходження початкового опорного рішення транспортної задачі 

(метод північно-західного кута, метод мінімальної вартості, метод подвійної 

переваги).  

16. Етапи розв’язання транспортної задачі. 

17. Відкрита та закрита транспортні задачі. 

18. Теорія ігор. Гра, виграш, стратегія, правила мета гри. 

Економетрика 

1. Предмет і об’єкт економетрики.  

2. Історія виникнення економетрії.  

3. Завдання економетрії.  

4. Видатні вчені економетристи.  

5. Взаємозв'язок економетрії з іншими дисциплінами.  

6. Метод математичного моделювання.  

7. Етапи використання економіко-математичних моделей  

8. Економетрична модель.  

9. Схема економетричної моделі.  

10. Макро- та мікроекономічні моделі.  

11. Теоретичні та прикладні моделі.  

12. Статичні та динамічні моделі.  

13. Моделі динамічних рядів.  

14. Регресійні моделі з одним рівнянням.  

15. Структурна форма моделі.  

16. Приведена форма моделі. 

17. Дайте визначення предмета курсу економетрії. 

18. Охарактеризуйте структуру курсу. 

19. Задачі економетричного дослідження. 

20. З яких елементів складається математична модель? 

21. Назвіть типи математичних моделей. Чим вони різняться між собою? 
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22. До якого типу математичних моделей належить економетрична модель? 

23. Дайте означення економетричної моделі. 

24. Назвіть етапи побудови економетричної моделі. 

25.  Що означає специфікація моделі? 

26. Що означає мультиколінеарність змінних? 

27.  Дайте означення гомоскедастичності і гетероскедастичності. 

28. Наведіть декілька прикладів економетричних моделей. 
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Завдання 1.  Поняття оптимізаційних економіко математичних моделей. 

Завдання 2. Теорія ігор. Гра, виграш, стратегія, правила мета гри. 

Завдання 3. Наведіть декілька прикладів економетричних моделей. 
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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  

 

  

 


