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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 3 роки

1. Визначення впливу фактичного рівня безробіття на обсяг виробництва.
2. Визначення норми прибутку.
3. Визначення рентабельності діяльності підприємства.
4. Визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
5. Джерела формування і механізм розподілу доходів.
6. Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затратний характер.
7. Загальна характеристика нормативно-правової бази організації навчального процесу у

вищому навчальному закладі.
8. Зміст витрат виробництва та їх класифікація.
9. Зміст підприємництва і його роль в економічному розвитку суспільства.
10. Історія політичної економії – основний розділ історії економіки та економічної думки.
11. Концепція постіндустріального суспільства в контексті цивілізаційного підходу.
12. Країни з перехідною економікою. Типи і моделі системних реформ.
13. Методи управління державним боргом.
14. Методи ціноутворення в економічній діяльності фірми.
15. Механізм створення власної справи.
16. Механізм функціонування ринку цінних паперів.
17. Навчальний план підготовки фахівців.
18. Необхідність ринкової трансформації економіки України.
19. Нормативно-правова база підготовки фахівців з менеджменту.
20. Обчислення бухгалтерського, економічного та нормального прибутку фірми.
21. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ.
22. Організація навчально-виховної роботи в університеті.
23. Організація науково-дослідної діяльності студентів.
24. Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до практичних занять.
25. Основи теорії і практики сучасного менеджменту.
26. Оцінка виробничих можливостей підприємства.
27. Оцінка показників диференціації доходів.
28. Принципи кредитування та форми кредиту.
29. Причини і шляхи подолання дефіциту державного бюджету.
30. Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин і інтеграція України у світове

господарство (А.Філіпенко).
31. Розрахунок основних показників зайнятості і безробіття.
32. Розрахунок основних показників інфляції.
33. Розрахунок сімейного бюджету.
34. Роль держави в процесі ціноутворення і регулювання цін.
35. Роль держави у забезпечення зайнятості та соціального захисту.
36. Роль і місце України у світовому економічному просторі.
37. Склад доходів та видатків держбюджету.
38. Структура міжнародних економічних відносин.
39. Сутність і етапи розвитку світового господарства.
40. Сутність і ознаки та макроекономічні пропорції національної економіки.
41. Сутність, чинники та форми виявлення нестабільності загальної ринкової рівноваги.
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42. Сучасні системи оподаткування.
43. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроб її модернізації.
44. Умови максимізації прибутку.
45. Фактори та форми прояву глобалізації.
46. Форми проведення практичних занять.

Список літератури
для самостійної підготовки вступника до додаткового вступного випробовування

Основна література
1. Мостенська Т.Л. Менеджмент : Навчальний підручник/Т.Л. Мостенська, В.О. Новак,

М.Г. Луцький, О.В. Ільєнко. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2012. – 758 с.
2. Базилевич В.Д. Політекономія: Навчальний підручник / В.Д. Базилевич.- 9-те вид. -

К.: Знання, 2014. - 710 с.
3. Юхименко П.І., Історія економічних учень: Навчальний підручник. / П.І. Юхименко

П.М. Леоненко. -К.: Знання, 2008.- 583с.

Додаткова література
1. Білоцерківець В.В. Національна економіка: Навчальний посібник. /В.В.

Білоцерківець, О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 280 с.
2.Щетинін А.І. Політична економія: Навчальний підручник / А.І. Щетинін. – К.: Центр

учбової літератури, 2011. – 480 с.

Завідувач кафедри менеджменту ЗЕДП ___________ _В.О. Новак_
підпис                         прізвище, ініціали
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Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

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. Зміст підприємництва і його роль в економічному розвитку суспільства.
2. Завдання 2. Розрахунок основних показників інфляції.
3. Завдання 3. Фактори та форми прояву глобалізації.

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


