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ВСТУП
Мета додаткового вступного випробування – визначення рівня знань за напрямами
професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до
успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен
продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність
вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.
Додаткове вступне випробування проходить у формі тестового завдання.
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
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Магістр»
«Політекономія»
1. Тлумачення предмета політичної економії різними школами. Об’єкт політичної
економії.
2. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку.
3. Закони, принципи і категорії політичної економії та їх об’єктивний характер.
Система економічних законів та її елементи
4. Методи політичної економії. Загальнонаукові методи пізнання Спеціальні
(конкретні) методи пізнання та їх використання.
5. Суть виробництва та його внутрішня структура. Дві сторони продуктивні сили і
виробничі відносний, їх взаємозв’язок.
6. Фактори виробництва: типи, функції. Взаємозв’язок факторів виробництва.
7. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства.
8. Економічні та соціальні показники ефективності.
9. Походження економічних потреб. Моделі ієрархії людських потреб. Класифікація
економічних потреб
10. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація, функції. Ієрархія інтересів
економічних суб’єктів
11. Зв’язок понять «інтерес» і «мотив». Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила
соціально-економічного прогресу.
12. Економічна система: сутність та її структурні елементи.
13. Фактори які впливають на рівень розвитку економічних систем.
14. Власність, як економічна категорія, її суть і місце в економічній системі.
Структура власності та її історичні типи, види і форми.
15. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення
товарного виробництва, його сутність, ознаки і роль у розвитку суспільства.
16. Товар і його властивості: споживча вартість, вартість.
17. Функціонування товарного господарства та його закони. Закон вартості, механізм
його функціонування і функції.
18. Гроші в ринковій економіці. Становлення та еволюція грошових відносин. Суть
грошей. Функції грошей.
19. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Сутніст ь капіталу.
20. Робоча сила як товар. Вартість і споживча вартість товару «робоча сила».
Фактори, що визначають величину вартості товару «робоча сила».
21. Два способи збільшення додаткової вартості. Абсолютна додаткова вартість.
Відносна додаткова вартість
22. Заробітна плата – економічна форма відносин між найманою працею і капіталом.
Сутність заробітної плати як перетвореної форми вартості товару «робоча сила».
23. Витрати виробництва як передумова виробничої діяльності. Сутність та
економічне значення витрат виробництва.
24. Прибуток як економічна категорія. Теоретичні погляди на прибутку.
25. Види прибутку: бухгалтерський (валовий), економічний (чистий), нормальний,
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середній, граничний, монопольний.
26. Рушійні сили економічного розвитку. Фактори економічного розвитку.
27. Заощадження, нагромадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному
зростанні. Значення науково-технічного прогресу в економічному зростанні.
28. Податки. Суть і функції. Податкова система та її структура. Основні види
податків.
29. Роль держави в економіці. Економічні функції держави. Форми і методи
державного регулювання економіки.
30. Моделі перехідної економіки та економічний устрій. Перехідна економіка в
постсоціалістичних країнах. Умови переходу до соціально орієнтованої економічної системи.
31. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури.
Становлення державного і ринкового механізму регулювання економіки і зайнятості.
32. Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.
Основні форми міжнародного співробітництва для подолання глобальних проблем.
«Мікроекономіка»
1. Мікроекономіка як наука, предмет та суб’єкти.
2. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі.
3. Потреби та блага, їх класифікації.
4. Модель обмеженості ресурсів. Альтернативна вартість.
5. Економічний кругообіг.
6. Попит, закон попиту, зміна попиту та обсягу попиту.
7. Пропозиція, закон пропозиції, зміна пропозиції та обсягу пропозиції.
8. Ринкова рівновага, її порушення та відновлення.
9. Вплив держави на ринкову рівновагу.
10. Еластичність попиту за ціною. Фактори цінової еластичності.
11. Еластичність попиту за доходом.
12. Еластичність пропозиції та фактори, що її визначають.
13. Корисність та підходи до її вимірювання. Сукупна та гранична корисність. Види
корисності.
14. Криві байдужості та їх властивості. Карта кривих байдужості. Гранична н орма
заміщення.
15. Постійні та змінні витрати виробництва.
16. Граничні витрати. Закон зростаючих граничних витрат.
17. Виробництво у довгостроковому періоді.
18. Виробнича функція та її властивості.
19. Ознаки й умови досконалої конкуренції. Попит, доходи та прибуток фірми за
умов досконалої конкуренції. Ефективність ринку досконалої конкуренції.
20. Модель « чистої монополії» та її характеристика. Економічні наслідки монополій
та їх регулювання.
21. Основні ознаки олігополії. Ламана крива попиту на продукцію олігополії.
22. Дуополія як різновид олігополії. Цінова війна.
23. Особливості монополістичної конкуренції. Рівновага фірми за умов
монополістичної конкуренції.
24. Порівняльна характеристика ринкових структур.
25. Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу.
26. Інвестиційний попит. Оцінка доцільності інвестиційного проекту.
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27. Ринковий попит та пропозиція праці. Рівновага на ринку праці. Еластичність
ринкового попиту на працю.
28. Ринок землі та природних ресурсів.
29. Оптимальний розподіл в обміні. Парето-ефективність обміну.
30. Економічна роль держави у ринковій економіці.
«Макроекономіка»
1. Макроекономіка. Предмет і особливості методології макроекономічної теорії.
Об’єкт та суб’єкти макроекономічного аналізу.
2. Збалансованість економічного кругообігу як передумова рівноваги економіки.
3. Основні макроекономічні показники.
4. ВВП, методика утворення та розрахунку.
5. Показник валового національного продукту (ВНП), методика утворення та
розрахунку.
6. Загальний рівень цін. Номінальний і реальний обсяг виробництва. Використання
індексів для аналізу динаміки загального рівня цін. Порівняльний аналіз індексів.
7. Рівень зайнятості та його показники. Потенційний і фактичний обсяг
виробництва.
8. Ринок праці та його моделі.
9. Наслідки безробіття. Закон Оукена.
10. Модель сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту.
11. Модель сукупної пропозиції. Цінові та нецінові чинники сукупної пропозиції.
12. Рівновага товарного ринку.
13. Грошовий ринок. Ставка процента: види і роль у макроекономічних моделях.
14. Розмір, структура і регулювання грошової пропозиції. Агрегати грошової маси в
Україні.
15. Рівновага грошового ринку та чинники, що її визначають.
16. Інфляція: умови виникнення. Типологія інфляції. Вимірювання інфляції.
17. Модель інфляції попиту, інфляції пропозиції. Стагфляція та стагнація.
18. Наслідки інфляції. Антиінфляційне регулювання.
19. Формування доходів домогосподарств.
20. Розподіл сукупного доходу суспільства. Показники вимірювання нерівності
розподілу доходу. Крива Лоренца.
21. Інвестиції. Чинники, що визначають динаміку інвестицій.
22. Інвестиційна функція: кейнсіанський підхід. Інвестиційна функція: класичний
підхід.
23. Подвійна рівновага товарного і грошового ринку.
24. Роль держави в економічному кругообігу.
25. Державні видатки. Податки та їх загальна характеристика. Система
оподатковування та її ефективність.
26. Види бюджетно-податкової політики. Вплив податків на доходи бюджету.
27. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
28. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
29. Державний борг: причини виникнення та збільшення; обслуговування; вплив на
економіку.
30. Монетарна політика: цілі, види. Інструменти монетарної політики.
31. Переваги та недоліки монетарної політики.
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32. Платіжний баланс. Основне рівняння платіжного балансу.
33. Валютний курс: сутність та типологія.
34. Макроекономічна політика у відкритій економіці за умов гнучкого валютного
курсу.
35. Макроекономічна політика у відкритій економіці за умов фіксованого валютного
курсу.
36. Економічне зростання, його вимірювання і типологія. Чинники економічного
зростання.
37. Неокласичні моделі економічного зростання. Кейнсіанські моделі економічного
зростання.
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Додаткове вступне випробування
Білет № 1
Надайте вірну відповідь на запропоновані тестові завдання
1. Товари-субститути - це пари товарів, для яких:
а) підвищення ціни одного викликає ріст попиту на інший;
б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;
в) попит збільшується зі збільшенням доходів споживачів;
г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.
2. Основним загальнонауковим методом мікроекономіки є:
а) порівняльний аналіз;
б) синтез;
в) моделювання;
г) аналогія;
д) монографічний.
3. Закон спадної граничної корисності означає, що:
а) відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші менше, ніж на товари
першої необхідності;
б) корисність, що має кожна наступна одиниця товару, спадає із збільшенням кількості
придбаних товарів;
в) відношення граничних корисностей до цін однакове для всіх товарів;
г) корисність придбаних товарів спадає при збільшенні доходу споживача;
д) правильної відповіді немає.
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4. Нахил бюджетної лінії означає:
а) межу байдужості споживача;
б) яким обсягом споживання всіх інших благ необхідно пожертвувати, щоб збільшити
споживання блага Х на одиницю;
в) спадаючу граничну норму заміщення;
г) обсяг одного товару, виражений через інший.
5. Для нормальних благ криві Енгеля:
а) мають негативний кут нахилу;
б) мають позитивний кут нахилу;
в) мають негативний кут нахилу і є випуклими до початку координат;
г) залежать від обраної системи координат.
6. Товари X і У мають відповідно ціни 50 і 80 грош. од., і споживач витрачає весь свій
бюджет на придбання тільки цих товарів, купуючи 5 одиниць X і 8 одиниць У.
Граничні корисності 5-ї одиниці X і 8-ї одиниці У однакові. Тоді можна зробити
висновок, що:
а) споживач знаходиться в стані рівноваги;
б) споживачеві треба купувати більше X і менше У;
в) споживачеві треба купувати менше X і більше У;
г) споживачеві треба збільшити купівлю обох товарів.
7. Споживач купує лише банани та апельсини. Ціна бананів – 2 грош. од., апельсинів –
1,5 грош. од.. Споживач може витрачати на ці товари щотижня 16 грош. од.. Якщо він
максимізує корисність, то його норма граничного заміщення апельсинів на банани
представлятиме:
а) 3/4;
б) 4/3;
в) 1/8;
г) 3/32;
д) 8.
8. Якщо ціна товару зросла з 2 до 3 грош. од., а обсяг попиту на нього зменшився зі 1500
шт. до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:
а) 1,0;
б) 0,002;
в) 5,0;
г) 0,04;
д) 0,45.
9. Підприємство мінімізує свої витрати на даному обсязі виробництва в точці дотику:
а) кривий ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;
б) кривий ізокости та найвищої з можливих ізо квант;
в) кривої ізокванти і найнижчої точки з можливих;
г) кривий ізокванти та найвищої з можливих ізокост;
д) кривий ізокости та кривої ізокванти.
10. Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від:
а) кількості товарів-замінників даного товару;
б) проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовуватися до зміни цін;
в) частки доходу споживача, яка спрямовується на придбання даного товару;
г) чи належить товар до предметів першої необхідності або до предметів розкоші.
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11. Трансфертні платежі – це:
а) виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю у процесі виробництва;
б) частина доходу, яка включається в національний доход;
в) тільки виплати уряду окремим особам;
г) усі відповіді неправильні.
12. Рух економіки вправо уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції
супроводжується:
а) підвищенням зайнятості;
б) зменшенням зайнятості;
в) зростанням цін;
г) зниженням цін.
13. Предметом макроекономіки є:
а) економічні закони і категорії;
б) механізм функціонування економіки;
в) економічна політика держави;
г) механізм функціонування підприємства.
14. Із наведених визначень правильним є таке:
а) ВВП – це валовий випуск мінус амортизація;
б) післяподатковий дохід – це особистий дохід мінус податки;
в) амортизація є елементом валового корпоративного прибутку;
г) ВНД обчислюється як сума внутрішніх первинних доходів.
15. Рух економіки вправо уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції
супроводжується:
а) підвищенням зайнятості;
б) зменшенням зайнятості;
в) зростанням цін;
г) зниженням цін.
16. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, тоді:
а) фактичне безробіття більше за природне;
б) циклічне безробіття більше фактичного;
в) фактичне безробіття менше від природного;
г) фактичне безробіття дорівнює природному.
17. Якщо виробництво впало внаслідок скорочення сукупного попиту, тоді:
а) структурне безробіття більше фактичного;
б) фактичне безробіття дорівнює нулю;
в) циклічне безробіття дорівнює нулю;
г) циклічне безробіття більше нуля.
18. В умовах скорочення сукупного попиту виникає таке безробіття:
а) циклічне;
б) структурне;
в) природне;
г) фрикційне.
19. Виробнича функція спирається на такий показник:
а) гранична продуктивність капіталу;
б) норма заощаджень;
в) гранична схильність до споживання;
г) норма амортизації.
20. Дефіцит рахунку поточних операцій покривається за рахунок:
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а) чистого експорту товарів;
б) чистих поточних трансфертів;
в) резервних активів;
г) чистих доходів.
21. Предметом макроекономіки є:
а) економічні закони;
б) продуктивні сили;
в) механізм функціонування економіки;
г) економічні ресурси.
22. Крива Лоренця відображає:
а) фактичний розподіл доходів;
б) абсолютну рівність доходів;
в) розподіл трансфертів;
г) розподіл мінімальних доходів.
23. Якщо фактична маса грошей в обороті (К ф) перевищує необхідну для обороту (К н),
то які явища матимуть місце:
а) нестача купівельної спроможності;
б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;
в) надлишок купівельної спроможності.
24. Як визначається рівень монетизації економіки:
а) як відношення грошової маси на кінець року до валового внутрішнього продукту за
відповідний рік;
б) як відношення валового внутрішнього продукту за рік до грошової маси на кінець року;
в) як відношення середньомісячної грошової маси до валового національного продукту за
рік.
25. Властивість товару обмінюватися на інший товар у певних кількісних пропорціях –
це:
а) споживна вартість;
б) мінова вартість;
в) вартість;
г) ціна товару.
26. Причинами виникнення та об’єктивною основою існування товарного виробництва
є:
а) соціально-економічна та національна неоднорідність працівників;
б) суспільний поділ праці та повна економічна відокремленість виробників;
в) територіальне розосередження виробників та природній поділ праці;
г) діяльність держави як суб’єкта господарської діяльності.
27. Який з наведених нижче елементів не відноситься до постійного капіталу?
а) засоби праці;
б) предмети праці;
в) робоча сила;
г) немає такого елементу.
28. Не обмежена у часі належність об’єкта власності певному суб’єкту, фактичного
панування суб’єкта над об’єктом власності – це відносини:
а) володіння;
б) привласнення;
в) розпорядження;
г) користування.
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29. Стійкі, постійно повторювані зв’язки в системі економічних відносин – це:
а) економічна категорія;
б) економічний закон;
в) продуктивні сили;
г) виробничі відносини.
30. Яке з положень найбільш повно розкриває основні функції політичної економії?
а) політекономія розкриває економічні закони;
б) політекономія викопує методологічну, практичну, пізнавальну функції та формує
економічне мислення;
в) політична економія розробляє наукові основи управління народним господарством,
г) жодне з наведених положень не є вірним.

Затверджено на засіданні кафедри економіки
Протокол №_9_ від « 4_» _____04_______ 2017 р.
Завідувач кафедри економіки

______________ Сунцова О.О.
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Рейтингові оцінки за виконання тестових завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи
Виконання завдання № 1 – 30
Усього:

Максимальна
величина
рейтингової оцінки
(бали)
100
100

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання тестових завдань
фахових вступних випробувань та їх критерії*
Оцінка
в балах

Оцінка
за національною
шкалою
Відмінно

Критерій
оцінки

Надання правильної відповіді на 28-30
тестових питань
82-89
Добре
Надання правильної відповіді на 25-27
тестових питань
75-81
Надання правильної відповіді на 21-24
тестових питань
67-74
Задовільно
Надання правильної відповіді на 18-20
тестових питань
60-66
Надання правильної відповіді на 15-17
тестових питань
менше 60
Незадовільно
Надання правильної відповіді менше, ніж на 15
тестових питань
Увага! Оцінки менше, ніж 60 балів не враховується при визначенні рейтингу
90-100

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ECTS
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Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка
в балах

Оцінка
за шкалою ECTS

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

82 – 89

Добре

B

FX

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома
помилками)
Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих
помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків)
Достатньо
(виконання задовольняє
мінімальним критеріям)
Незадовільно

F

Незадовільно

75 – 81

67 – 74

C

Задовільно

60 – 66
35 – 59
1 – 34

D

E
Незадовільно

