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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 освітньо-

професійних програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, 

професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові 

професійні завдання, передбачені програмою вступу. 

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 ТЕМАТИК ПИТАНЬ 

з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування за освітньо-

професійною програмою підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня 

«Магістр» 

 

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

1. Предмет і методи економічної науки. Економічні категорії та закони. 

Економічна теорія як основа економічної політики. 

2. Сутність та структура економічних потреб суспільства. Засоби задоволення 

людських потреб. Економічні блага та їх класифікація. Корисність і закон 

спадної граничної корисності. 

3. Економічні інтереси. Суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. 

Класифікація економічних інтересів.  

4. Сутність і основні риси суспільного виробництва. Основні елементи процесу 

виробництва. Товар і його властивості.  

5. Форми організації суспільного виробництва.  

6. Суть і функції ринку, передумови його виникнення та етапи формування. 

Основні риси та принципи функціонування ринкової економіки. Переваги та 

обмеження ринкової економіки.  

7. Конкуренція, її сутність та економічні основи. Форми і види конкуренції.  

8. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. Антимонопольна 

політика держави. 

9. Сутність підприємництва та умови його існування. Підприємство, його 

суть,основні ознаки та особливості.  
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10. Сутність, види й джерела формування доходів. Активні і пасивні доходи. 

Номінальні та реальні доходи. 

11. Попит і пропозиція на індивідуальному ринку: фактори, закони. Ринкова 

рівновага як результат взаємодії попиту і пропозиції.  

12. Виробничий процес та його складові. Виробнича функція та економічна 

ефективність виробництва. 

13. Структура витрат виробництва: альтернативні, бухгалтерські та 

економічні, загальні, постійні, змінні, середні та граничні витрати.  

14. Система макроекономічних показників. Валовий випуск та валовий 

внутрішній продукт (ВВП). Похідні від ВВП макроекономічні показники: 

чистий внутрішній продукт (ЧВП), валовий національний дохід (ВНД), 

чистий національний дохід (ЧНД), валовий національний дохід у 

розпорядженні (ВНДР). 

15. Споживання, заощадження та інвестиції. Роль інвестицій у розвитку 

національної економіки. 

16. Циклічні коливання та їх види.  Державне антициклічне регулювання. 

17. Інфляція, її суть та причини. Антиінфляційна політика. 

18. Безробіття як фактор макроекономічної нестабільності. Економічні та 

соціальні наслідки безробіття.   

19. Економічне зростання: зміст та джерела. Чинники економічного зростання.  

20. Грошово-кредитна політика: цілі, інструментарій, об’єкти, суб’єкти.  

21. Фіскальна політика: суть, мета та інструменти. Інструменти фіскальної 

політики. 

22. Дефіцит державного бюджету: зміст, причини та наслідки. Види 

бюджетного дефіциту. Державний борг, його форми, методи управління. 

23. Поняття світового господарства і етапи його розвитку.   

24. Сутність, форми і основні тенденції розвитку міжнародних економічних 

відносин (міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародні 

валютно-фінансові відносини, міжнародне науково-технічне 

співробітництво, міжнародна міграція робочої сили). 

 

2. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. 

2. Планування діяльності підприємства. 

3. Економічні характеристики продукції підприємства. 

4. Виробнича програма підприємства. 

5. Виробнича потужність підприємства. 

6. Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси підприємства. 

7. Майнові ресурси (активи) підприємства. 

8. Фінансові ресурси (капітал) підприємства. 
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9. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. 

10. Доходи та цінова політика підприємства. 

11. Фінансові результати діяльності підприємства. 

12. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки. 

13. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки 

14. Трансформація (реструктуризація, санація) підприємств. 

15. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 

 
3. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

1. Загальна характеристика нормативно-правової бази організації 

навчального процесу у вищому навчальному закладі. 

2. Навчальний план підготовки фахівців. 

3. Нормативно-правова база підготовки фахівців з інноваційного 

менеджменту. 

4. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. 

5. Організація науково-дослідної діяльності студентів. 

6. Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до 

практичних занять. 

7. Форми проведення практичних занять. 

8. Основи теорії і практики інноваційного менеджменту. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до фахового вступного випробування 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

Основна: 

1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія [Текст]: Підручник / За 

ред. В.Д.Базилевича. –К.: Знання Прес, 2006. 

2. Мацелюх Н.П., Максименко І.А. Економічні теорії в системі наукових 

економічних знань [Текст] : Навчальний посібник / Н.П.Мацелюх, 

І.А.Максименко, П.В.Круш, В.В.Мартиненко, М.М.Теліщук та ін. –К. : 

«Центр учбової літератури», 2015. 

3. Дзюбик, С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / С.Д.Дзюбик, 

О.С.Ривак. –3-тє вид., переробл. і доповн.-К.: Знання, 2014. 

4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича; 

Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. —9-те вид., доповн. —К.: Знання, 2014. 

5. Політична економія / За ред. С.В.Мочерного. - Львів : Світ, 1990. - 680 с.  

6. Політична економія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. 

В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К. : Академія, 2007. 
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7. Політична економія : Навчальний посібник / За ред. доктора Г.І.Башнянина 

і доцента Є.С.Шевчука. - Вид. 4-те, пероб. і доп. - Львів : Магнолія Плюс, 

2006. 

Додаткова: 

1. Отрошко, О.В. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / О.В.Отрошко ; 2-

ге вид., перероб. та доп. ; Рекомендовано МОН —К.: Знання, 2013. 

2. Основи економічної теорії: підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, 

Г.Н.Климко [та ін.] ; За ред. А.А.Чухна. - К.: Вища шк., 2001. 

3. Мочерний С.В., Ларіна Я.С.Політекономія : Підручник. - 3-тє вид., 

перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. 

4. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 

2-х т.. Т. 2. - М. : Республика, 1992. 

5.  Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. - К. : Основи, 2001. 

 

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основна: 

1. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / О.О.Гетьман, 

В.М.Шаповал. –2-ге  вид. –К.: Центр учбової літератури, 2013. 

2. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.Гринчуцький, 

Е.Т.Карапетян. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

3. Економіка і фінанси підприємства: навчальний посібник / О.Т.Коваль, 

Ю.Б.Колупаєа, В.В.Пархоменко. –К.: 2015. 

4. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства: навчально-методичний посібник 

для самостійного вивчення дисципліни / М.В.Афанасьєв, А.Б.Гончаров; [за 

ред. М.В.Афанасьєва]. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. 

5. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. 

Додаткова: 

1. Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник / О.С.Иванилов. - K.: 

Центр навч. літ-ри, 2009. 

2. Економіка підприємства: навч.посібник / О.Т.Коваль, В.В.Пархоменко. – 

К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство».2008. 

3. Економіка підприємства / за ред. І.М.Бойчук. – К. : Каравела; Львів : 

Новий Світ, 2009. 

4. Кононенко О. Аналізфінансової звітності / О.Кононенко. – Х.: Фактор, 

2012. 

5. Круш П.В. Економіка підприємства : навч. посібн. / П.В.Круш, 

В.І.Подвігіна та ін. – К.: Ельга-Н ; КНТ, 2007. 
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ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Основна: 

1. Жигалов В.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності / 

В.Т.Жигалов, Л. М.Шимановська. – К. : Вища шк., 2010. 

2. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. –К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. 

3. Дикань Н.В. Менеджмент/ Н.В.Дикань, I.I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.  

4. Скібіцька Л.І. Менеджмент [Текст] : навчальний посібник/ Л.І.Скібіцький, 

О.М.Скібіцький : Мін-во освіти і науки України. - К.: ЦУЛ, 2007. 

5. Стадник В.В. Менеджмент [Текст] : підручник / В.В.Стадник, М.А.Йохна. - 

2-ге вид., випр., допов. - К.: Академвидав, 2010. 

Додаткова: 

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент : Навч. посібник. 

/ За ред. В.О.Василенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. 

2. Гамидое Г.О., Колосов В.Г., Османов Н.О. Основы инноватики и 

инновационной деятельности. — СПб : Политехника, 2000. 

3. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка й організація інноваційної діяльності: 

Навч. посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

4. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2007. 

5. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: навчальний 

посібник. –  К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. 

 

 

Програму розробили: 

 

Завідувач кафедри           Л.А. Сидорчук 

 

Доцент кафедри           Т.В. Сівашенко 

  



 Система менеджменту якості 

Програма додаткового вступного випро-

бування за освітньою програмою підго-

товки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПДВ 17.03.(04)-03-

2020 

Стор. 7 з 11  

 

ЗРАЗОК 

білету додаткового вступного випробування 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти 

Кафедра управління професійною освітою 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ     

Директор інституту  

      ____________І. Дейнега 

 

 

 

Освітній ступінь:   Магістр 

Галузь знань:    07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність    073 «Менеджмент» 

ОП:           «Управління інноваційною діяльністю» 

 

 

Додаткове вступне випробування 

Білет № 1 

 

Завдання 1.  Економічне зростання: зміст та джерела. Чинники економічного 

зростання.  

Завдання 2. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. 

Антимонопольна політика держави. 

Завдання 3. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри управління професійною освітою 

(Протокол № 8 від 21.02.2019) 

 

Завідувач кафедри ________________Л.А. Сидорчук 

 



 Система менеджменту якості 

Програма додаткового вступного випро-

бування за освітньою програмою підго-

товки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПДВ 17.03.(04)-03-

2020 

Стор. 8 з 11  

 

РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 

 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань  

вступних випробувань та їх критерії 

 

Оцінка в балах за виконання 

окремих завдань 
Критерії оцінки 

63-70 54-60 Відмінно  

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

52-62 45-53 Добре 

(у цілому вірне виконання з певною кількіс-

тю суттєвих помилок) 

42-51 36-44 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє мінімальним 

критеріям) 

Менше  

42 

Менше  

36 

Незадовільно 

Виконання не задовольняє мінімальним 

критеріям 

Увага!     Оцінки менше, ніж 42 або 36 балів, не враховується  

                 під час визначення рейтингу 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

120-

200 

178-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

147-177 

Добре 

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

120-146 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє 

мінімальним критеріям) 

0-119 Вступне випробування не складено 
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр» 

 

№ 

пор. 

Назва 

рейтингу 

Кількість 

балів 

(max) 

Порядок 

визначення рейтингу 

1. Академічний рейтинг 

(АР) 

10 Визначається за оцінками 

підсумкової зведеної відомості 

або Додатку до диплому 

бакалавра (спеціаліста) за 100-

бальною шкалою із подальшим 

переведенням у 10-бальну шкалу 

2. Фаховий рейтинг  

(ФР) 

 

200 Визначається за 200-бальною 

шкалою за підсумками фахового 

вступного випробування 

3. Рейтинг творчих та 

професійних 

досягнень (РТПД) 

10 Визначається за 10-бальною 

шкалою за оцінкою творчих та 

професійних досягнень 

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 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 

Куди  

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(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 

зміни Зміненого 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     

Узгоджено     

 


