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ВСТУП
М ета 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. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Розкрийте методологічні принципи теоретичного пізнання міжнародних
економічних відносин.
Розкрийте теоретичне пояснення міжнародної економічної системи:
структурні рівні та складові системи, суб’єкти.
Охарактеризуйте суперечності розвитку міжнародних економічних
відносин.
Теоретичний підхід до трактування МПП: його горизонтальний та
вертикальний напрями.
Охарактеризуйте відмінності неокласичної теорії міжнародної торгівлі
від класичної, їх сутнісні характеристики.
Проаналізуйте альтернативні концепції міжнародної торгівлі.
Проаналізуйте теорії
міжнародного
виробництва:
особливості,
відмінності, представники.
Розкрийте основні положення теорій, що пояснюють пряме іноземне
інвестування.
Назвіть та охарактеризуйте головні наукові школи і концепції, в межах
яких досліджується теорія фірми (ТНК).
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Проаналізуйте основні засади теорій портфельних інвестицій.
Розкрийте інституційну структуру фірми та її основні моделі.
Перерахуйте та поясніть теорії міжнародної трудової міграції:
економічний рівень та соціальну парадигму.
Проаналізуйте основні концепції міжнародної економічної інтеграції'.
Проаналізуйте
теоретичне
осмислення
парадигми
економічної
глобалізації: суть, форми прояву, структурні рівні.
Дайте оцінку цивілізаційним теоріям та їх трактування сучасних
міжнародних економічних процесів.
2. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

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

Поясніть що є об'єктами та суб'єктами регулювання.
Розкрийте основні завдання та напрями міжнародного регулювання на
сучасному етапі?
Розкрийте суть типів ринкової стратегії країн, що розвиваються, імпортозаміщення та експортна орієнтація.
Поясніть стратегію «колективної самозабезпеченості».
Розкрийте поняття та функції мита.
Охарактеризуйте режими валютних курсів.
Визначте передумови та економічні наслідки політики вільної торгівлі.
Поясніть передумови та економічні наслідки протекціонізму.
Визначте поняття «обмежувальна ділова практика» (ОДП) у світовому
господарстві.
Охарактеризуйте кількісні обмеження: контингентування; ліцензування;
добровільне обмеження експорту.
Опишіть економічний суверенітет та наднаціональне регулювання МЕВ.
Опишіть ТНК та інші господарські об’єднання в зовнішньоекономічній
діяльності.
Опишіть економічний зміст та види прав інтелектуальної власності.
Опишіть регулювання економічної діяльності у межах Європейського
Союзу.
Поясніть регулювання світової торгівлі у межах ГАТТ/СОТ.
3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

1.
2.

Дайте класифікацію та характеристику суб’єктів міжнародних фінансових
відносин.
Які напрямки міжнародної фінансової політики Ви знаєте? Дайте
характеристику їх.
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З якою метою здійснюється диверсифікація валютних резервів? Як вона
досягається?
Розкрийте принципи утворення Ямайської валютної системи.
Охарактеризуйте валютну систему України.
Які’підсистеми включає система світового фінансового ринку.
Які Ви знаєте види строкових операцій? Дайте їм характеристику.
Поясніть, що таке валютне котирування та валютна позиція.
Поясніть від чого залежить інтенсивність, напрями та структура вивезення
капіталу?
Охарактеризуйте специфіку роботи ринку ф’ючерсних операцій.
Дайте характеристику штучно створеним міжнародним розрахунковим
грошовим одиницям (СДР, ЕКЮ).
Розкрийте значення та суть валютного блоку та валютної зони та наведіть
їх характеристику.
Які валютні ризики існують в світовому фінансовому середовищі? Дайте
їм характеристику.
Поясніть причини і сутність фінансових криз. Назвіть найбільш суттєві та
дайте їм характеристику.
Які міжнародні валютно-фінансові інституції та міжнародні організації Ви
знаєте? Дайте їм характеристику.
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Фахове вступне випробування
Білет № 1
Надайте вірний варіант відповіді.
1. До основних статей експорту українських послуг відносять:
а) подорожі; фінансові послуги; державні та урядові послуги;
б) послуги будівництва, ділові послуги, роялті та послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності;
в) транспортні послуги, комп’ютерні та інформаційні послуги, послуги з
переробки матеріальних ресурсів.
2.3агальний приріст (скорочення) населення - це:
а) сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту
(скорочення);
б) різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за
її межі.
в) різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.
3. Основні показники, за якими визначається індекс людського розвитку:
а) рівень доходів населення, рівень соціальної захищеності, показник
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культурного розвитку населення;
б) очікувана тривалість життя, тривалість навчання та валовий національний
дохід на душу населення;
в) показник здоров'я населення, стан злочинності, рівень охорони
навколишнього середовища.
4. Відповідно до методології Світового банку до країн з високим рівнем доходів
на душу населення відносяться:
а) від 20550 дол. США і вище;
б) від 12616 дол. США і вище;
в) від 40755 дол. США і нище.

50. Індекс технологічного розвитку відображає:
а) Роль техніки та науки у розвитку економіки та враховує кількість зайнятого
персоналу на НДДКР, кількість патентів та наукових публікацій у розрахунку
на мільйон мешканців держави;
б) Рівень грамотності, кількість людей, що мають середню освіту та кількість
людей з вищою освітою (у відсотках від усього населення країни).
в) Сукупність вироблених і нагромаджених суспільством матеріальних та
духовних благ, набутих протягом усього його існування, а також природний
потенціал країни.

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

Завідувач кафедри

1 __ с.В. Сіденко
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ф

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
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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

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

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
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