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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 письмовій формі у вигляді 
теоретичних питань.

Додаткове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 
годин (90 хв.)

Організація додаткового вступного випробування здійснюється 
відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного 
університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ

з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування 
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 

«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1. Дайте визначення предмету та об'єкту досліджень науки «Економічна 
теорія». Охарактеризуйте функції, принципи та методи пізнання 
економічної теорії. Охарактеризуйте основні етапи становлення та 
розвитку економічної теорії як науки. Визначте роль економічної теорії у 
дослідженні економічних законів (всезагальних, загальних, специфічних, 
стадійних).

2. Розкрийте сутність власності та визначте її місце у економічній системі 
ринку. Охарактеризуйте суб’єкти, об’єкти та форми власності в умовах 
ринку. Обгрунтуйте різницю між власністю як економічною категорією та 
власністю як юридичною категорією.

3. Визначте сутність та фактори суспільного виробництва. Охарактеризуйте 
сутність матеріального та нематеріального виробництва. Розкрийте 
сутність економічних категорій: «товар» та «послуга», визначте їх 
характерні властивості.

4. Визначте зміст раціоналістичної та еволюційної концепцій виникнення 
грошей. Розкрийте сутність грошей. Охарактеризуйте функції грошей. 
Визначте сутність законів грошового обігу: класичний підхід та «рівняння 
Фішера».
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5. Визначте сутність інфляції, охарактеризуйте типи інфляції в умовах 
ринкової економіки. Поясніть причини і відмінності «інфляції попиту» та 
«інфляції пропозиції». Назвіть причини та соціально-економічні наслідки 
розкручування «інфляційної спіралі» для національної економіки.

6. Розкрийте сутність циклічного розвитку ринкової економіки, 
охарактеризуйте її основні теорії (М.Туган-Барановський, К,Жугляр, 
М.Кондрать'єв, Дж.М.Кейнс та ін.). Розкрийте сутність та охарактеризуйте 
складові ділового циклу: криза, депресія, пожвавлення, піднесення. 
Визначте сутність категорій: «рецесія», «дно», «піднесення», 
«економічний бум». Назвіть методи державного антициклічного 
регулювання.

7. Охарактеризуйте сутність ринку праці, типи і форми зайнятості. Розкрийте 
види і типи безробіття. Визначте сутність природного рівня безробіття та 
фактичного рівня безробіття. Охарактеризуйте закономірності відтворення 
робочої сили, визначте їх зв'язок із «ціною робочої сили», рівнем 
заробітної плати.

8. Охарактеризуйте сутність податкової системи. Визначте функції та 
представте класифікацію податків. Охарактеризуйте прямі та непрямі 
(опосередковані) податки. Сутність пропорційної, прогресивної та 
регресивної системи оподаткування. Представте «Криву Лаффера» та 
поясніть її економічний зміст.

9. Охарактеризуйте сутність та складові фінансової системи країни. Роль та 
функції державного бюджету у фінансовій системі країни. 
Охарактеризуйте причини та соціально-економічні наслідки виникнення 
бюджетного дефіциту та зростання державного боргу країни 
(внутрішнього та зовнішнього). Сутність та роль місцевих бюджетів у 
розвитку національного господарства.

10. Охарактеризуйте сутність та складові кредитної системи країни. 
Центральний банк та його функції в умовах ринку. Комерційні банки та їх 
операції на ринку («активні», «пасивні»). Сутність позичкового капіталу, 
«відсоток» як його ціна, «маржа» комерційних банків. Охарактеризуйте 
роль міжнародних фінансових організацій на світовому ринку капіталів 
(Світовий Банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ) та ін.).

2. М ІКРО ЕКОНОМІКА

1. Проаналізуйте короткострокову виробничу функцію.
2. Наведіть графічно та проаналізуйте зміни ринкової рівноваги, викликані

втручанням держави.
3. Проаналізуйте витрати виробництва у короткостроковому періоді.
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4. Проаналізуйте еластичність лінійної функції попиту (з використанням
графіку).

5. Продемонструйте графічно взаємозв’язок еластичності попиту та динаміки
сукупного виторгу.

6. Проаналізуйте за допомогою графічних зображень розподіл податкового
тягаря між покупцями и продавцями в залежності від еластичності попиту 
та пропозиції.

7. Проаналізуйте ізокванту. Закон зниження граничної норми технологічної
заміни. Карта ізоквант.

8. Вибір фірмою економічно ефективного способу виробництва. Мінімізація
сукупних витрат для заданого обсягу.

9. Наведіть графічно та опишіть умови максимізації прибутку, мінімізації
збитків шляхом виробництва, умову закриття за допомогою моделей TRTC 
та МЯМС.для конкурентної фірми.

10. Проаналізуйте максимізацію прибутку монополії за допомогою моделей
TRTC та MRMC.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

для самостійної підготовки вступника до 
додаткового вступного випробування

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Основна:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. -  
6 -  те вид., перероб. і доп. -  К.: Знання -  Прес, 2007.

2. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А.Чухна. -  К.: Вища 
школа, 2001.

3. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочерного С.В. -  
Тернопіль: AT „Тарнекс”, 1993. -  Том 1,2.

Додаткова:

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 (ред. кол.: С.В. Мочерний 
(відп. ред.) та ін. - К.: Вид. Центр «Академія», 2000 p.; Т.2; Т.З -  2002 р.

2. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. -  К.: Вища шк., 
2005.
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3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. Відп. 
ред. Г.Н.Климко. -  5-те вид., перер. і доп. -  К.: Знання -  Прес, 2004.

МІКРОЕКОНОМІКА

Основна:

1. Базилевич В., Мікроекономіка: підручник -  К.:3нання, 2008.
2. Башнянин Г.І., Щедра О. В. та ін. Мікроекономічна теорія: Навч. посіб. -  

Л.: Новий світ, 2007.
3. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. посіб. -  Рівне: 

УДУВТП, 2004.

Додаткова:

1. Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. -  К: Кондор, 2004. -  176 с.
2. Базелінська О.В, Мініна О.Я. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. вузів. 

-К .: Центр навч. л-ри, 2004.
3. Будаговська С. та інші. Мікроекономіка та макроекономіка. -  К.: Основи, 

2003.

Програму розробили:

Професор

Доцент

С. О. Біла 

М. П. Висоцька
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ЗРАЗОК
білету додаткового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОПП:
ОПП:

іОЛОШИН

Бакалавр V '.
29 «Міжнародні відносйнй»_____ _ ^ ^
292 «Мжнародні економічні відносили» 
«Міжнародні економічні відносини» 
«Міжнародний бізнес»

Додаткове вступне випробування 
Білет № 1

Завдання 1. Дайте визначення предмету та об'єкту досліджень науки 
«Економічна теорія». Охарактеризуйте функції, принципи та методи пізнання 
економічної теорії. Охарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку 
економічної теорії як науки. Визначте роль економічної теорії у дослідженні 
економічних законів (всезагальних, загальних, специфічних, стадійних).

Завдання 2. Наведіть графічно та опишіть умови максимізації прибутку, 
мінімізації збитків шляхом виробництва, умову закриття за допомогою моделей 
ТІІТС та МЯМС для конкурентної фірми.

Схвалено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу 
(Протокол № 3 від 20.02.2019 р.)

Завідувач кафедри___ — С. В. Сіденко
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1 50

Виконання завдання № 2 50

Усього 100

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань

Критерії оцінки

45-50 Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

38-44 Добре
(у цілому вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок)

30-37 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімальним 
критеріям)

Менше
30

Незадовільно
Виконання не задовольняє мінімальним 
критеріям

Увага! Оцінки менше, ніж 30 балів, не враховуються 
під час визначення рейтингу
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Оцінка 
в балах

Пояснення

60-100

90-100
Відмінно

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено
75-89 Добре

(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих 

помилок)
60-74 Задовільно

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків. В цілому 

задовольняє мінімальним 
критеріям)

0-59 Вступне випробування не складено
* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали 

ЕСТв

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер, тобто 
оцінюється за двобальною шкалою -  склав/не склав. Особи, які отримали за 
додаткове випробування 60 і більше балів, вважаються такими, що склали 
випробування. Особи, які не склали додаткове вступне випробування, тобто 
отримали 59 і менше балів, до участі у фахових випробуваннях не 
допускаються.
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(Ф 03.02 -  01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА_________________

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача

Підпис
отримувала Примітки

1 4 5 0 (0 < 4кОі!9 б а &■ г

(Ф 03.02 -  02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ ____________

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№

№ листа(сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ_________________

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02 -  32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН___ ___________________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник
Узгоджено




