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ВСТУП
Мета фахового вступного Випробування — визначення рівня знань з 

комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня 
підготовки абітурієнтів, які вступають з інших спеціальностей, що дозволяє 
оцінити світогляд вступника* а також визначити рівень його інтелектуального 
потенціалу та визначення необхідного рівня знань для навчання за 
спеціальністю.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді
теоретичних питань.

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 
«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

1. Обґрунтуйте причини зростання потреби в економістах-міжнародниках в 
умовах ринкових відносин.

2. Розкрийте суть і особливості професійної діяльності економіста-
міжнародника.

3. Визначте основні напрями розвитку системи міжнародних економічних 
відносин та їх вплив на підготовку економістів-міжнародників.

4. Назвіть головні форми міжнародних економічних відносин та дайте 
характеристику ключовим суб’єктам світового господарства.

5. Опишіть головні елементи та структурні рівні міжнародних економічних 
відносин.

6. Сформулюйте головні інструменти теоретичного аналізу міжнародних
економічних відносин.

7. Розкрийте сутність спеціальних методів аналізу та прогнозування 
міжнародних економічних відносин.

8. Наведіть класифікацію теорій МЕВ та визначте критерії наукової теорії.
9. Сформулюйте сутність та завдання економічної дипломатії.
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10. Охарактеризуйте функціональні обов’язки економіста в посольствах і 
торгово-економічних місіях України.

2. МАКРОЕКОНОМПСА

1. Дайте загальну характеристику СНР. Розкрийте взаємозв’язок між 
основними показниками СНР.

2. Наведіть основні методи розрахунку ВВП.
3. Проаналізуйте взаємозв’язок між рівнем безробіття та ВВП в законах 

Оукена.
4. Наведіть та опишіть кейнсіанську модель макроекономічної рівноваги 

(модель «Кейнсіанський хрест»).
5. Сутність ефекту мультиплікатора. Рецесійний та інфляційного розрив.
6. Назвіть та охарактеризуйте дію непрямих інструментів грошово-кредитної 

політики.
7. Опишіть передавальні механізми монетарної політики.
8. Види грошово-кредитної політики (гнучка, жорстка та проміжна).
9. Наведіть графічно та опишіть наступні ефекти: збурення сукупної 

пропозицій та шок попиту. Обґрунтуйте ефект храповика.
10. Фіскальна політика та її види (стимулююча та обмежувальна).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Основна:

1. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: історія: підручник. — 
К.: Либідь, 2006.

2. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник. — К : 
Либідь, 2008.

3. Економічна глобалізація: підручник/ А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, І. В. 
Бураковський. -  ВПЦ «Київський університет», 2009.
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних економічних відносйн і бізнесу

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОПП:
ОПП:

ЗАТВЕРДИШ 
Декан факультет

Бакалавр 
29 «Міжнародні відносини»
292 «Міжнародні економічні відносини» 
«Міжнародні економічні відносини» 
«Міжнародний бізнес»

Фахове вступне випробування 
Білет № 1

Завдання 1. Обгрунтуйте причини зростання потреби в економістах- 
міжнародниках в умовах ринкових відносин.

Завдання 2. Наведіть графічно та опишіть наступні ефекти: збурення 
сукупної пропозицій та шок попиту. Обґрунтуйте ефект храповика.

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

Завідувач кафедри ' с - в - Сіденко
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1 50
Виконання завдання № 2 50
Усього 100

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань

Критерії оцінки

45-50 Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

38-44 Добре
(у цілому вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок)

30-37 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімальним 
критеріям)

Менше
30

Незадовільно
Виконання не задовольняє мінімальним 
критеріям

Увага! Оцінки менше, ніж 30 балів, не враховуються 
під час визначення рейтингу
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Оцінка 
в балах

Пояснення

90-100
Відмінно

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

60-100

75-89 Добре
(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих 
помилок)

60-74 Задовільно
(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків. В цілому 
задовольняє мінімальним 

критеріям) _
0-f59 Вступне випробування не складено

* Значення оцінок у балах та їх к р и т е р ії  відповідають вимогам шкали 
ECTS
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(Ф 03.02 -01)
АРК-УТП ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА _______  ,

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі

П.І.Б. отримувача Підпис
отримувала Примітки

< 45'0Ю '( ІЇ& Л г
І/

(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 ЗМШ_____________  .______

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ__________  і

№ Прізвище ім’я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02-32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН_______________________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник
Узгоджено


