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ВСТУП
Мета фахового 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, професійноорієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання,
передбачені програмою вступу.
Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді
тестових завдань.
Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних
годин (90 хв.)
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно
до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного
університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ
з дисциплін,
які виносяться на фахове вступне випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
1. ЕКОНОМІКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ
1.

Розкрийте основні макроекономічні показники, що відображають розвиток
національної економіки.
2. Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал України.
3. Охарактеризуйте демографічний та трудовий потенціал України.
4. Охарактеризуйте науково-технічний та інноваційний потенціал України.
5. Дайте оцінку ринку іноземних інвестицій в Україні (обсяги, структура та
динаміка).
6. Визначте вплив іноземного інвестування на економічний розвиток
України.
7. Проаналізуйте проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу
(ПЕК) України.
8. Охарактеризуйте сучасний стан, основні проблеми та перспективи
розвитку газової промисловості України.
9. Охарактеризуйте сучасний стан, основні проблеми та перспективи
розвитку вугільної промисловості України.
10. Охарактеризуйте сучасний стан, основні проблеми та перспективи
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розвитку нафтової і нафтопереробної промисловості України.
11. Визначте роль, проблеми і перспективи розвитку електроенергетики
України.
12. Охарактеризуйте структуру, сучасний стан та особливості розміщення
чорної металургії України.
13. Проаналізуйте проблеми та перспективи розвитку АПК України.
14. Проаналізуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами
Європейського Союзу.
15. Проаналізуйте особливості торговельних відносин Україна-Китай.
2. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дайте загальну характеристику етапам розвитку зовнішньоекономічної
діяльності і управління нею в Україні.
Охарактеризуйте міжнародні компанії та їх роль в сучасному
міжнародному бізнесі.
Проаналізуйте проблеми та перспективи розвитку ТНК в Україні.
Проаналізувати глобальні проблеми людства та шляхи їх подолання.
Проаналізуйте перспективи розвитку інтернет-торгівлі в світі та Україні.
Визначте сутність франчайзингу, його види, форми та проаналізуйте
розвиток франчайзингу в Україні.
Оцінити світовий ринок франчайзингових послуг.
Визначте сутність, цілі, завдання мерчендайзингу та оцініть особливості
його використання в Україні.
Оцініть сучасні прийоми мерчендайзингу в країнах Європи та США.
Охарактеризуйте вендинг як вид міжнародного бізнесу та його розвиток
та регулювання в Україні.
Дайте загальну характеристику сучасним міжнародним лізинговим
операціям та проаналізуйте стан розвитку лізингу в Україні.
Охарактеризуйте особливості договору концесій та дайте оцінку розвитку
концесій в Україні.
Охарактеризуйте діяльність Групи з розробки фінансових методів
боротьби з відмивання грошей та фінансування тероризму (ФАТФ).
Охарактеризуйте особливості співпраці України з міжнародними
організаціями в боротьбі з незаконним бізнесом.
Охарактеризуйте
управління
персоналом
при
здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
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3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
І

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Визначити поняття, основні ознаки, місію та цілі підприємства.
Назвати підстави та основні етапи створення підприємств.
Назвати способи припинення діяльності та підстави ліквідації суб’єкта
господарювання.
Навести класифікацію підприємств за різними критеріями.
Визначити поняття та навести класифікацію персоналу підприємства.
Пояснити сутність продуктивності праці та визначити фактори її
підвищення.
Навести поняття, функції та види заробітної плати.
Пояснити зміст основних форм та систем оплати праці.
Охарактеризувати зміст та види капіталу підприємства.
Навести порівняльну характеристику основних та оборотних засобів
підприємства.
Пояснити зміст процесу амортизації основних засобів підприємства.
Пояснити взаємозв’язок між поняттями «витрати», «собівартість» та
«ціна на продукцію підприємства».
Визначити поняття доходу, прибутку, збитку та пояснити процес
формування чистого прибутку (збитку) підприємства.
Охарактеризувати зміст санації та назвати випадки її проведення.
Проаналізувати поняття, передумови та причини банкрутства
підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до
фахового вступного випробування
ЕКОНОМІКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ
Основна:
1.
2.
3.
4.
5.

Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - К .: Кондор, 2016.
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: Навчальний посібник. - К.:
КНТ, 2016.
Національна економіка: навч. посіб. / О. К.Чернявська. - X.: Нац. ун-т
«Юрид. акад. України», 2016.
Носова О.В. Національна економіка: навч. посібник / О.В.Носова. К.:Центр навчальної літератури, 2017.
Старостенко Г. Г., Онишко С. В., Поснова Т. В. Національна економіка:
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навч. посібник. - К. : Ліра-К, 2016.
Додаткова:
1.
2.
3.

4.

5.

Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність-3 / За ред. д.е.н., проф. І. І
Дахна. - К. : «Центр учбової літератури», 2018.
Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / за ред. проф., д.е.н.
С.В. Сіденко. - К : Вид-во Над. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014.
Ніколенко С.С. Національна економіка: навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни/ С.С.Ніколенко, Л.Л.Кушнір.Полтава: ПУЕТ, 2016.
Козак Ю.Г., Sporek T., Molendovski Е., Gribincea А., Лебедева С.H.,
Логвінова Н.С. та ін. Міжнародна торгівля. Підручник. - К.: Центр учбової
літератури, 2015.
Проданова Л.В. Національний економічний розвиток: концепція, механізм,
ресурсне забезпечення: монографія. - Київ: «Центр учбової літератури»,
2018.
МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Основна:

1.
2.
3.
4.
5.

Антонюк Я.М., Шиндировський І.М.Комерційна діяльність. Навч.
посібник. - Львів: Магнолія, 2015.
Гуткевич С. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підруч. К.:
Вид - во Цифрова типографія, 2012.
Дахно І. І. Зовнішньоекономічна діяльність-3 / За ред. д.е.н., проф. І. І
Дахна - К. : «Центр учбової літератури», 2018.
Козак Ю.М. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон.
Монографія. - К .: «Центр навчальної літератури», 2017.
Міжнародний бізнес: [підручник] / В.А. Вергун, А.І. Кредісов, О.І.
Ступницький [та ін.]; за ред. проф. В.А. Вергун. - К.: ВАДЕКС, 2014.
Додаткова:

1.

2.

Вергун В. А., Ступницький О.І., Якубовський В.В. Міжнародне
корпоративне управління. Навч. посібник. - К : ВПЦ «Київський
університет», 2012.
Дахно І. І. Глобальний бізнес/ За ред. д.е.н., проф. І. І Дахна. - К. : «Центр
навчальної літератури», 2017.
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3.

4.

5.

Зінчук Т., Горбачева І., Ковальчук О. Міжнародні економічні відносини та
зовнішньоекономічна діяльність. - К.: «Центр навчальної літератури»,
2017.
Новак В.О., Мостенська Т.Л., Луцький М.Г., Гуріна Г.С., Ільєнко О.В.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Підручник. К.: КондорВидавництво, 2013.
Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч.
посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2015.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Основна:

1.
2.
3.
4.
5.

Економіка підприємства: навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - [2ге вид.]. - К .: Центр навчальної літератури, 2015.
Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. - 2-ге вид. - К.: Центр
учбової літератури, 2016.
Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: навчальний
посібник. - Львів: Магнолія, 2016.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Підручник. - К.: Каравела, 2014.
Яркіна Н.М. Економіка підприємства. Навч. посібник- К , 2017.
Додаткова:

1.

2.
3.

4.
5.

Азарова А.О., Нікіфорова Л.О. Економіка підприємства. Практикум:
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця:
ВНТУ, 2016.
Капітал підприємства: оцінка та аналіз: навчальний посібник // укл. Є.В.
Мішенін, О.М.Ковалева. - Суми: ВВП «Мрія», 2016.
Лігоненко Л.О., Височин І.В. Економіка торговельного підприємства:
методика розв’язання практичних завдань: навчальний посібник - К.: Київ,
нац. торг.-екон. ун-т, 2012.
Інтернет-ресурс: http://komprompol.rada.gov.ua - офіційний сайт Комітету з
питань промислової політики та підприємництва.
Інтернет-ресурс: http://www.drs.gov.ua - офіційний сайт Державної
регуляторної служби України.
Програму розообили:
Доцент
Доцент

ш

Система менеджменту якості
СМЯНАУ
Шифр
ПФВ 15.01.01(10)-02Програма фахового вступного
документа
випробування за освітньо-професійною
2019
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 7 з 11
освітою освітнього ступеня «Магістр»

ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування
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Фахове вступне випробування
Білет № 1
Надайте вірний варіант відповіді.
1. У споживанні паливно-енергетичних ресурсів України домінуюча роль
належить:
а) вугіллю;
б) газу;
в) нафті;
г) іншим паливно-енергетичним ресурсам.
2. Всі галузі, що входять до складу АПК об'єднують в такі сфери, або групи.
а) рослинництво та тваринництво;
б) рослинництво, тваринництво та переробні галузі АПК;
в) фондоутворюючі галузі, сільське господарство та переробні галузі;
г) переробні галузі та виробнича інфраструктура;
д) фондоутворюючі галузі, сільське господарство, переробні галузі,
виробнича інфраструктура.

♦

Система менеджменту якості
СМЯНАУ
Шифр
Програма фахового вступного
ПФВ 15.01.01(10)-02документа
випробування за освітньо-професійною
2019
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 8 з 11
освітою освітнього ступеня «Магістр»

3. В структурі посівів в Україні провідне місце займають:
а) зернові культури;
б) технічні культури;
в) овочеві культури;
г) бахчові культури;
д) Україна характеризується рівномірним розподілом посівних площ між
різними культурами.
4. Які країни є покупцями чорного і кольорового металу у світі:
а) Італія, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Великобританія, Франція;
б) Греція, Китай, Люксембург, Індонезія;
в) Японія, Республіка Корея, Таїланд, Тайвань, В'єтнам, Індія;
г) Іран, ОАЕ, Туреччина;
д) Канада, США.
е) Мексика, Нідерланди, Єгипет.

50. Однією з найперспективніших галузей машинобудівного комплексу
України є:
а) енергетичне машинобудування;
б) верстатобудування;
в) морське і річкове суднобудування;
г) літакобудування;
д) автомобілебудування.

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

С.В. Сіденко

СМЯНАУ
Система менеджменту якості
Шифр
ПФВ 15.01.01(10)-02Програма фахового вступного
документа
2019
випробування за освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 9 з 11
освітою освітнього ступеня «Магістр»

РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ
Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань
Вид навчальної роботи
Виконання завдання № 1-50

Максимальна величина рейтингової оцінки
(бали)
4
200

Усього

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

Критерій оцінки

4

правильна відповідь на запитання

0

неправильна відповідь на запитання
Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка
в балах

120200

Пояснення

180-200

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)

150-179

Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих помилок)

120-149

0-119

Вступне
випробування
складено

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків та задовольняє
мінімальним критеріям)
Вступне випробування не складено

•

СМЯНАУ
Система менеджменту якості
Шифр
ПФВ 15.01.01(10)-02Програш фахового вступного
документа
2019
випробування за освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 10 з 11
освітою освітнього ступеня «Магістр»

Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр»
Кількість
балів
(шах)
10

Порядок
визначення рейтингу

№
пор.

Назва
рейтингу

1.

Академічний рейтинг
(АР)

2.

Фаховий рейтинг
(ФР)

3.

Рейтинг творчих та
професійних
досягнень (РТПД)

10

4.

Рейтинг з іноземної
мови
(РІМ)

200

Визначається за 200-бальною
шкалою за підсумками вступного
екзамену з іноземної мови

5.

Особистий
інтегральний рейтинг
вступника (ОІР)

420

ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ

200

Визначається за оцінками
підсумкової зведеної відомості
або Додатку до диплому
бакалавра (спеціаліста) за 100бальною шкалою із подальшим
переведенням у 10-бальну шкалу
Визначається за 200-бальною
шкалою за підсумками фахового
вступного випробування
Визначається за 10-бальною
шкалою за оцінкою творчих та
професійних досягнень

#

Система менеджменту якості
СМЯНАУ
Шифр
Програма фахового вступного
ПФВ 15.01.01(10)-02документа
2019
випробування за освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 11 з 11
освітою освітнього ступеня «Магістр»

(Ф 03.02 - 01)

_____________

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№

Куди
передано
(підрозділ)

Дата
видачі

і
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л ог.ії

Підпис
отримувані

П.І.Б. отримувача

Примітки

&(&
!<
/
(Ф 03.02 - 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ___________
№

Підпис
ознайомленої
особи

Прізвище ім'я по-батькові

Дата
ознайом
лення

Примітки

(Ф 03.02 - 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМШ
№ листа (сторінки)
№
Зміненого Заміненого

Нового

Анульо
ваного

Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

(Ф 03.02 - 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ_________________
№

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

(Ф 0 3 .0 2 -3 2 )
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН__________________ ____________

Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

