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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 
професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами 

професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до 
успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм). 

Фахове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди. 
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення 

про приймальну комісію Національного авіаційного університету.  
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Перелік програмних питань 

з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» 
з нормативним терміном навчання  2 роки 

 

6.030504 «Економіка підприємства»  

1. Поняття підприємства, цілі і напрямки його діяльності.  

2. Правові основи функціонування підприємства. 
3. Класифікація підприємств. 
4. Структура підприємства. 

5. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств. 
6. Виробнича програма підприємства. 

7. Продукція як основний результат діяльності підприємства. 
8. Сутність, значення та основні етапи розробки виробничої програми підприємства.  
9. Показники виробничої програми. 

10. Класифікація та структура основних засобів.  
11. Оцінка основних засобів.  

12. Спрацювання, амортизація та відтворення основних засобів.  
13. Ефективність відтворення та використання основних засобів. 
14. Склад і структура оборотних засобів підприємства. 

15. Оборотні кошти і джерела їх формування. 
16. Управління (нормування) оборотними коштами.  

17. Показники оборотності (ефективності використання) оборотних коштів. Напрямки 
покращення використання оборотних коштів.  

18. Нематеріальні ресурси підприємства. 

19. Нематеріальні активи підприємства. 
20. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси.  

21. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів. 
22. Поняття, класифікація та структура персоналу.  
23. Визначення чисельності окремих категорій працівників. 

24. Кадрова політика і система управління персоналом. 
25. Продуктивність праці персоналу.  

26. Політика оплати праці.  
27. Форми та системи оплати праці. 
28. Безтарифна система оплати праці. 

29. Участь працівників у прибутках.  
30. Витрати та собівартість продукції.  

31. Сукупні витрати підприємства та собівартість загального обсягу продукції  
32. Класифікація витрат та види собівартості.  
33. Ціна на продукцію, види цін. 

34. Методи ціноутворення. 
35. Формування й використання прибутку підприємства. 

36. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 
37. Ефективність діяльності підприємства. 
38. Поняття, склад і структура інвестицій. 

39. Оцінка ефективності інвестицій.  
40. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень.  

41. Сутність, показники та методи оцінювання якості продукції.  
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42. Стандартизація та сертифікація продукції (послуг).  

43. Конкурентоспроможність продукції.  
44. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства 
45. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище.  
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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  

 

  
 


