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ВСТУП  
 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 

професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами 
професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до 

успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм.  
Фахове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди. 
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення 

про приймальну комісію Національного авіаційного університету.  
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Перелік програмних питань 
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» 

з нормативним терміном навчання 3 роки  

 
«Мікроекономіка» 

1. Суб’єкти мікроекономіки – домашнє господарство, фірма, держава.  
2. Місце мікроекономіки в системі економічних наук.  
3. Предмет та об’єкт дослідження мікроекономічної теорії.  

4. Крива виробничих можливостей.  
5. Основні поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу.  

6. Мікросистема та її основні характеристики.  
7. Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів.  
8. Кардиналістський (кількісний) підхід до аналізу поведінки споживача, корисності і 

попиту. 
9. Гранична та сукупна корисність.  

10. Ординалістська теорія поведінки споживача  
11. Крива байдужості та її властивості.  
12. Аналіз поведінки споживача  

13. Попит, пропозиція, їх взаємовідношення 
14. Крива і функція попиту.  

15. Цінова еластичність попиту, види та фактори, що її визначають.  
16. Перехресна еластичність попиту.  
17. Суть та закон пропозиції.  

18. Крива та функція пропозиції.  
19. Форми цінової еластичності пропозиції та їх графічний аналіз.  

20. Теорія поведінки виробника  
21. Мікроекономічна модель підприємства  
22. Суть, умови та функції підприємництва.  

23. Теорія виробництва.  
24. Виробнича функція та її властивості.  

25. Витрати виробництва  
26. Економічні витрати.  
27. Основні типи ринків та їх особливості  

28. Ринок досконалої конкуренції  
29. Ознаки та умови досконалої конкуренції.  

30. Максимізація прибутку в умовах чистої конкуренції: два підходи.  
31. Пропозиція фірми в умовах чистої конкуренції.  
32. Прибуток конкурентної фірми у довгостроковому періоді.  

33. Монопольний ринок  
34. Чиста монополія: суть, ознаки, причини монополізації.  

35. Цінова дискримінація та умови її здійснення.  
36. Антимонопольна політика держави.  
37. Олігополія та монополістична конкуренція  

38. Олігополія, її характерні риси і причини виникнення.  
39. Ознаки ринку монополістичної конкуренції.  

40. Методи конкуренції.  
41. Особливості ринку факторів виробництва.  
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42. Еластичність попиту на ресурси.  
43. Ринкова рівновага та інституційні аспекти ринкового господарства  
44. Загальна рівновага та економіка добробуту 

45. Ефективність використання ресурсів.  
 

Список літератури  
для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування 

                                                                  
Основна література 

 

1. Базалевич В.І., Лук’янов В.В., Писаренко Н.Т. Мікроекономіка.-К.: Четверта хвиля, 
2008. 

2. Дружиніна, Вікторія Валеріївна. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. / В. В. 
Дружиніна, О. І. Чорноус. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 254 с.: рис., табл. - Бібліогр.: 

с. 251-254. 
3. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб./ Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 

Нац. банку України". - Суми : Наталуха А. С., 2014. - 171 с.  

4. Мікроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України / А.Є. Ачкасов, І.А. Островський, С.Б. Тимофієва; - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва 

імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2012. – 248 с.  
5. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти. Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни / За науковою ред. проф. Федоренка В. Г., проф. 

Денисенка М. П. – К.: Алерта, 2013. – 728 с. 
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1. Економічна теорія. Мікроекономіка: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. — К. : 
Знання, 2012. — 134 с. 

2. Ястремский О., Грищенко О. Основи мікроекономіки.-К.: Поліграф книга 2008.-396 с.  
 

  

Голова фахової атестаційної комісії             ________________        Сунцова О.О. 
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Вступне фахове випробування 

Білет № 1 

 

Завдання 1.  Основні поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу.  
 

Завдання 2.  Суть та закон пропозиції.  

 

Завдання 3.  Антимонопольна політика держави.  
 

 

Затверджено на засіданні кафедри __економіки_____________________________ 

 

Протокол № _9_ від «_4_»_____квітня__2017  р. 

 

 Завідувач  кафедри економіки ________________        ___Сунцова О.О.___   
                                                                                                                                                                                        підпис                              прізвище, ініціали 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахового 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 12,  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  

 

  
 


