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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  

Оптимізаційні методи та моделі 

1. Економіко-математичне моделювання. Мета, завдання дисципліни. Математична 

модель. 

2. Етапи економіко-математичного моделювання. 

3. Класифікація економіко-математичних моделей. 

4. Поняття оптимізаційних економіко математичних моделей. 

5. Схема керування системами. 

6. Математичне програмування. Класифікація задач математичного програмування. 

7. Загальна задача математичного програмування. 

8. Методи математичного програмування. 

9. Приклади лінійних моделей (задача про оптимальне використання ресурсів, 

задача про дієту, задача про оптимальний розкрій). 

10. Загальний вигляд задачі лінійного програмування. Різні форми запису задач 

лінійного програмування. 

11. Алгоритм методу потенціалів. 

12. Метод потенціалів. 

13. Цикли транспортної таблиці. 

14. Відкрита та закрита транспортні задачі. 

15. Ознака оптимальності плану транспортної задачі. 

16. Постановка задачі цілочисельного програмування. 

17. Задача про призначення. 

18. Умовні екстремуми функції двох змінних. Метод множників Лагранжа.  

19. Знаходження найбільшого і найменшого значень функції в замкненій області. 

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

21. Нижня та верхня ціна гри. 

22. Чиста і мішана стратегії. 

23. Суть, структура, функції ціни. 

24. Суть, структура, рівень і фактори, що обумовлюють безробіття. 

25. Державний бюджет, його доходи і видатки. 

26. Роль держави в регулюванні цін. Антимонопольне законодавство. 

 

Креативна економіка 

1. Дайте визначення суб'єкта та об'єкта креативного менеджмента та визначте їх на 

конкретному підприємстві. 

2. Дайте визначення «креативного менеджменту» і визначте його особливості на 

конкретному підприємстві. 

3. Назвіть відмінності між розвитком креативного менеджменту за кордоном і в 

Україні. 

4. Які Ви бачите шляхи розвитку креативного менеджменту на підприємстві? 

Перерахуйте їх та обґрунтуйте свою відповідь. 
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5. Наведіть приклад впливу соціокультурних факторів на розвиток творчого 

потенціалу людини. 

6. Які, на ваш погляд, чинники (складові) зовнішнього середовища найбільше 

впливають на розвиток (чи придушення) креативного потенціалу працівників 

підприємства? Обґрунтуйте свою відповідь. 

7. Які, на ваш погляд, чинники (складові) внутрішнього середовища найбільше 

впливають на розвиток (чи придушення) креативного потенціалу працівників 

підприємства? Обґрунтуйте свою відповідь. 

8. Перерахуйте основні складові для розвитку креативності у людини, опишіть 

зміст та вкажіть їх особливості в діяльності конкретного підприємства. 

9. Перерахуйте основні обмеження для розвитку креативності у людини, опишіть 

зміст та вкажіть їх особливості в діяльності конкретного підприємства. 

10. Дайте визначення поняття «креативного мислення» та визначте його переваги і 

недоліки на прикладі вирішення певної виробничо-господарської ситуації у межах 

конкретного підприємства. 

11. Сформулюйте місію конкретного підприємства чи організації із використанням 

креативного підходу. 

12. Наведіть приклад креативного використання управлінського впливу на 

неформальну організацію колективу конкретного підприємства. 

13. Перерахуйте принципи функціонування організації із креативним управлінням 

та наведіть приклади їх застосування на конкретному підприємстві. 

14. Охарактеризуйте складові креативності, наявні на конкретному підприємстві. 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових 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  

 

  

 


