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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

«Вступ до спеціальності»
1. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності.
2. Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні.
3. Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації.
4. Робота менеджера нижчого, середнього і вищого рівнів управління організацією.
5. Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською

діяльністю.
6. Основні завдання, що вирішують менеджери.
7. Професійне самовизначення студента. Компетенції менеджера.
8. Вимоги до особистості менеджера.

«Мікроекономіка»
1. Найпростіша модель розв’язання основної економічної проблеми – що, як і для

кого виробляти.
2. Засоби організації розподілу обмежених ресурсів і результатів виробництва між

альтернативними цілями і суб’єктами конкуренції.
3. Методологія мікроекономіки. Позитивний і нормативний аналіз.
4. Характеристики попиту і пропозиції. Цінові і нецінові фактори, які впливають на

попит і пропозицію.
5. Закон попиту. Парадокс Гіффена. Ефект Веблена. Ефект очікуваної динаміки цін.
6. Взаємодія попиту і пропозиції. Рівновага за Вальрасом і Маршаллом.
7. Порівняльна статистика ринку. Рівновага у миттєвому, короткому і тривалому

періодах.
8. Кількісний підхід до оцінки корисності і попиту. Гранична корисність. Перший

закон Госсена, основний психофізичний закон Вебера-Фехнера.
9. Порядковий підхід до оцінки корисності і попиту. Криві байдужості і бюджетна

лінія. Оптимум споживача.
10. Лінії «доход – споживання», «ціна – споживання». Ефект доходу і ефект заміни.
11. Процес виробництва і фактори, що його визначають. Властивості факторів

виробництва.
12. Виробнича функція. Прогнозування процесу виробництва із застосуванням

функції Кобба-Дугласа.
13. Ізокванта і ізокоста. Рівняння бюджетного обмеження.
14. Оптимізм виробника. Гранична норма технологічного заміщення. Траєкторія

розвитку підприємства.
15. Ефект масштабу виробництва: постійна, знижуюча і зростаюча віддача від

масштабу.
16. Виробництво і теорія витрат. Індивідуальні і суспільні, явні і неявні витрати.
17. Альтернативні витрати. Загальні змінні і постійні, середні і граничні витрати.
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18. Формування витрат в тривалому періоді. Ефект масштабу виробництва, яких
обумовлює економію, сталість і зростання витрат.

19. Види і типи ринків. Перевага і недоліки ринкової економіки.
20. Типи ринкових структур. Умови, які характеризують досконалу конкуренцію.
21. Недосконала конкуренція: чиста монополія, олігополія, монополістична

характеристика.
22. Максимізація прибутку конкурентної фірми.
23. Максимізація прибутку в умовах недосконалої конкуренції.
24. Ринок факторів виробництва і розподіл доходу.

«Макроекономіка»
1. Об’єктивні передумови макроекономічного регулювання економіки і економічні

функції уряду.
2. Система макроекономічних показників.
3. Поняття валового національного продукту, методи його розрахунку по доходах і

витратах.
4. Сукупний попит; фактори, які впливають на його величину.
5. Сукупна пропозиція і фактори, які впливають на його величину.
6. Рівноважний ВНП. Метод визначення вилучення та ін’єкцій.
7. Рівноважний ВНП. Метод зіставлення сукупних витрат і доходів.
8. Поняття мультиплікатора. Мультиплікатор доходу і податковий мультиплікатор.
9. Поняття економічних циклів і причини циклічності економічного зростання.

Теорія довгих хвиль Н.Д.Кондратьєва.
10. Державний бюджет і його роль в економіці.
11. Грошовий ринок, попит і пропозиція грошей.
12. Типи безробіття. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.
13. Процес створення грошей банківською системою. Мультиплікатор поточних

рахунків.
14. Зміст кредитно-грошової політики. Задачі Національного банку.
15. Державне управління кредитними ресурсами. Політика «дорогих» і «дешевих»

грошей.
16. Бюджетний дефіцит і державний борг.
17. Дефіцитне бюджетне фінансування. Ефект витиснення.
18. Дефлятор і облік рівню цін в розрахунках макроекономічних показників.
19. Сутність проблеми підвищення ефективності виробництва. Поняття повної

зайнятості і повного обсягу виробництва.
20. Швидкість обігу грошей. Кількісна теорія грошей.
21. Інфляція і методи її вимірювання. Інфляція попиту і інфляція витрат.
22. Антиінфляційна політика держави. Податкові регулятори інфляції. Крива

Лаффера. Крива Філіпа.
23. Особливості інфляції в українській економіці. Національна антиінфляційна

політика.
24. Платіжний баланс.
25. Система валютних курсів.
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Список літератури
для самостійної підготовки вступника до додаткового вступного випробовування

Основна література
1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний

посібник /В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик – 4 – те вид. – К.: Знання, 2008. –
743 с.

2. Мостенська Т.Л.Менеджмент: Навчальний підручник./ Т.Л.Мостенська, В.О.Новак,
М.Г.Луцький, О.В.Ільєнко. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2012.- 758с.

3. Павленко І. М. Мікроекономіка. Навчальний посібник./І.М. Павленко - К: Центр
навчальної літератури, 2006. - 288 с.

Додаткова література
1. Косік А Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник./А.Ф.Косік, Г.Е.

Гронтковська - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 416 с.
2. Мазаракі А.А. Менеджмент: теорія і практика: Навчальний посібник / А.А.Мазаракі,

Г.Є.Мошек, Л.А.Гомба – К.: Атіка, 2007. – 564с.
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Факультет _______________ Менеджменту та логістики__________
назва факультету

Кафедра _____Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств__
назва випускової кафедри

Напрям підготовки ________ 6.030601 «Менеджмент»_______
шифр, назва

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фахової атестаційної комісії
____________    _____________

підпис                     прізвище та ініціали

Вступне додаткове випробування

Білет № 1

1. Завдання 1. Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні.
2. Завдання 2. Швидкість обігу грошей. Кількісна теорія грошей.
3. Завдання 3. Ізокванта і ізокоста. Рівняння бюджетного обмеження.

Затверджено на засіданні кафедри ___ менеджменту зовнішньоекономічної
повна назва кафедри

діяльності підприємств_________________________________________________

Протокол № 2 від «08» лютого 2016 р.

Завідувач  кафедри ________________        __ В.О. Новак _
підпис                          прізвище, ініціали
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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 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


