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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  

 
Політекономія 

1. Опишіть предмет, об’єкт політичної економії.  

2. Опишіть проблеми взаємозв'язку економічної теорії і політичної економії.  

3. Опишіть етапи розвитку політичної економії.  

4. Опишіть закони, принципи і категорії політичної економії та їх об'єктивний 

характер. 

5. Назвіть методи політичної економії.  

6. Охарактеризуйте роль виробництва у житті суспільства.  

7. Опишіть класифікацію економічних ресурсів.  

8. Опишіть суть та структуру економічної потреби суспільства.  

9. Опишіть сутність, суб'єкти, класифікація, функції економічних інтересів  

10. Опишіть соціально-економічний устрій суспільства.  

11. Охарактеризуйте економічну систему та закони її розвитку 

12. Опишіть власність, як економічну категорію, її суть і місце в економічній системі.  

13. Назвіть суб'єктів економічних відносини.  

14. Опишіть типи і еволюцію економічних систем.  

15. Опишіть форми організації суспільного виробництва 

16. Опишіть процес становлення та еволюцію грошових відносин.  

17. Охарактеризуйте закони грошового обігу, грошової маси.  

18. Охарактеризуйте капітал як економічну категорію товарного виробництва.  

19. Назвіть форми і системи заробітної плати.  

20. Опишіть сутність та економічне значення витрат виробництва.  

21. Опишіть види прибутку.  

22. Опишіть суть і функції ринку 

23. Охарактеризуйте моделі ринку  

24. Опишіть інфраструктуру ринку і її інститути.  

25. Охарактеризуйте  процес ринкової рівноваги. 

26. Опишіть функції, форми та методи конкуренції.  

27. Опишіть суть підприємства і його основні  функції.  

28. Опишіть сутність підприємництва і умови його існування.  

29. Охарактеризуйте кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. 

Структурні зрушення в пропорціях економіки України в процесі її трансформації.  

30. Опишіть сутність і структуру господарського механізму.  

31. Опишіть суть і структуру світового господарства.  

32. Охарактеризуйте форми міжнародних економічних відносин. 

33. Назвіть причини виникнення та соціально-економічну сутність глобальних 

проблем.  
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34. Опишіть необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних 

проблем.  

35. Охарактеризуйте основні форми міжнародного співробітництва для подолання 

глобальних проблем.  
 

«Історія економіки та економічної думки» 

1. Охарактеризуйте предмет і зміст історії економіки та економічної думки  

2. Опишіть процес формування потреби людини в знаннях.  
3. Назвіть методологічні підходи формування економічних знань.  
4. Охарактеризуйте періодизацію та основні риси господарства первісного 

суспільства. 
5. Опишіть проблеми взаємодії людини та природним середовищем  

6. Охарактеризуйте економічну думку Стародавнього Сходу.  
7. Опишіть господарський розвиток Стародавньої Греції.  
8. Опишіть наукові розробки Ксенофонта, Платона та Арістотеля і їх вклад у 

формування економічної науки.  
9. Опишіть процес розвитку феодального господарства у Західноєвропейських 

країнах.  
10. Опишіть процес розвитку товарно-грошових відносин.  
11. Опишіть господарство країн Європи у період генези індустріального суспільства  

12. Поясніть роль зовнішньої і внутрішньої торгівлі у становленні капіталістичного 
способу виробництва. 

13. Охарактеризуйте передумови виникнення меркантилізму та його етапи. 
14. Опишіть розвиток меркантилізму у Росії та Україні  
15. Охарактеризуйте економічний розвиток провідних країн Світу наприкінці XVII – 

початку XIX ст.  
16. Опишіть процес формування марксистської політичної економії в 40-50 х роках 

XIX ст.  
17. Охарактеризуйте філософію класичної школи політичної економії та її недоліки.  
18. Охарактеризуйте структурні зміни в економіці окремих країн світу та 

продуктивних силах.  
19. Охарактеризуйте господарство України у другій половині ХІХ ст.  

20. Опишіть економічні причини першої світової війни.  
21. Опишіть економічні наслідки другої світової війни для країн Європи та світу.  

22. Охарактеризуйте динаміку та структурні зміни розвитку світового господарства у 

другій половині ХХ - початку ХХІ ст.  
23. Охарактеризуйте економічну політику України у період національних революцій  

24. Опишіть роль держави у становленні цивілізованих ринкових відносин.  
25. Охарактеризуйте необхідність ринкової трансформації економіки України.  
26. Опишіть процес розвитку сучасних міжнародних економічних відносин і 

інтеграції України у світове господарство  
27. Опишіть роль і місце України у світовому економічному просторі.  
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Додаткове вступне випробування  
 

                                                                    
Білет № 1 

 

1. Теоретична частина  
 

 

Завдання 1.  Поясніть роль зовнішньої і внутрішньої торгівлі у становленні 

капіталістичного способу виробництва. 

Завдання 2.  Опишіть сутність і структуру господарського механізму.  

Завдання 3.  Опишіть проблеми взаємозв'язку економічної теорії і політичної 

економії. 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань 
 

Вид навчальної роботи Максимальна величина 

рейтингової оцінки 
(бали) 

Виконання завдання № 1 30 

Виконання завдання № 2 30 

Виконання завдання № 3 40 

Усього: 100 

 

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   
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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  

 

  
 

 


