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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 освітніх
програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійноорієнтовні 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 ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ
з дисциплін,
які виносяться на додаткове вступне випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
1. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ
1. Визначте особливості аналізу зовнішнього середовища міжнародного
менеджменту.
2. Охарактеризуйте рольові функції міжнародного менеджера.
3. Проаналізуйте американський та японський національний стереотипи.
4. Проаналізуйте особливості менеджменту в Швеції, Фінляндії та Німеччині.
5. Проаналізуйте французький та англійський національні стереотипи.
6. Визначте стереотип Близького та Середнього Сходу.
7. Дайте характеристику китайському національному стереотипу.
8. Проаналізуйте російський національний стереотип.
9. Визначте особливості керівництва в міжнародних корпораціях.
10. Охарактеризуйте моделі кар'єри керівників корпорації.
11. Дайте характеристику методам дослідження міжнародного маркетингу.
12. Визначте особливості економічного середовища міжнародного маркетингу.
13. Проаналізуйте форми організаційних структур управління міжнародним
бізнесом.
14. Визначте особливості етапів сегментування зарубіжного ринку.
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15. Дайте характеристику основних розділів стратегічного плану міжнародного
маркетингу.
2. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Охарактеризуйте основні стадії виникнення та розвитку міжнародних
організацій.
2. Назвіть критерії класифікації, відповідні типи та приклади МЕО.
3. Охарактеризуйте основні етапи економічної інтеграції ЄС.
4. Розкрийте особливість утворення Світової організації торгівлі.
5. Проаналізуйте, членом яких міжнародних економічних організацій є
Україна.
6. -Проаналізуйте організаційно-функціональну структуру організації.
7. Назвіть критерії та відповідні методи прийняття рішень міжнародних
організацій.
8. Дайте характеристику механізму приєднання до системи ГАТТ/СОТ.
9. Охарактеризуйте організацію та принципи діяльності ООН.
10. Визначте роль МВФ і група СБ в регулюванні міжнародних валютнокредитних відносин.
11. Дайте характеристику сучасній ролі ЮНКТАД.
12. Наведіть різницю функції Паризького і Лондонського клубів.
13. Назвіть цілі, функції та структуру СНД.
14. Розкрийте сучасні тенденції розвитку міжнародних неурядових організацій.
15. Дайте оцінку процесів євро інтеграції України.
3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Визначити сутність та чинники розвитку міжнародної торгівлі.
Дати загальну характеристику форм міжнародної торгівлі.
Дати загальну характеристику методів міжнародної торгівлі.
Охарактеризувати систему регулювання міжнародної торгівлі.
Визначити зміст тарифного регулювання міжнародної торгівлі.
Визначити зміст нетарифного регулювання міжнародної торгівлі.
Охарактеризувати систему міжнародних організацій з регулювання торгівлі.
Розкрити зміст та назвати види торговельно-посередницьких операцій у
міжнародній торгівлі.
9. Розкрити зміст та особливості реалізації комісійних і консигнаційних
операцій у міжнародній торгівлі.
10. Визначити сутність та особливості міжнародної торгівлі послугами.
11. Пояснити сутність і значення міжнародного технологічного обміну.
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12. Охарактеризувати особливості організації продажів через міжнародні
товарні біржі.
13. Охарактеризувати особливості організації продажів через міжнародні
товарні аукціони.
14. Охарактеризувати особливості організації продажів шляхом проведення
міжнародних торгів (тендерів).
15. Охарактеризувати особливості торгівлі через міжнародні ярмарки
(виставки).
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ЗРАЗОК
білету додаткового вступного випробування
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Освітній ступінь:
Галузь знань:
Спеціальність:
ОПП:
ОПП
ОПП

Додаткове вступне випробування
Білет № 1
Завдання 1. Розкрийте методологічні принципи теоретичного пізнання
міжнародних економічних відносин.
Завдання 2. Визначте передумови та економічні наслідки політики вільної
торгівлі.
Завдання 3. Які міжнародні валютно-фінансові інституції та міжнародні
організації Ви знаєте? Дайте їм характеристику.

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

___ С.В. Сіденко

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

ф

РЕЙТИНГОВІ о ц ш к и
Виконання окремих завдань додаткового вступного випробування

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

Менше
42

Менше
36

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків та задовольняє мінімальним
критеріям)
Незадовільно
Виконання не задовольняє мінімальним
критеріям

Увага!

Оцінки менше, ніж 42 або 36 балів, не враховуються
під час визначення рейтингу
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Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка
в балах

120200

Пояснення

178-200

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)

147-177

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

120-146

0-119

Вступне
випробування
складено

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

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер, тобто
оцінюється за двобальною шкалою - склав/не склав. Особи, які отримали за
додаткове випробування 100 і більше балів, вважаються такими, що склали
випробування. Особи, які не склали додаткове вступне випробування, тобто
отримали 99 і менше балів, до участі у фахових випробуваннях не
допускаються.

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

ф

(Ф 03.02 - 01)
_____________

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№

Куди
передано
(Підрозділ)

Дата
видачі

Підпис
отримувала

П.І.Б. отримувача

Примітки

/.

ї

(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 03.02 - 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН_______________ __________
Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

