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ВСТУП
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з 

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

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те
оретичних 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 університе
ту.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ

з дисциплін,
які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» 

з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

1. Обгрунтуйте 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 від
носин та їх вплив на підготовку економістів-міжнародників.

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

5. Опишіть головні елементи та структурні рівні міжнародних економічних ві
дносин.

6. Сформулюйте головні інструменти теоретичного аналізу міжнародних еко
номічних відносин.

7. Розкрийте сутність спеціальних методів аналізу та прогнозування міжнаро
дних 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 тор
гово-економічних місіях України.

2. МАКРОЕКОНОМІКА

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

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

кена.
4. Наведіть та опишіть кейнсіанську модель макроекономічної рівноваги 

(модель «Кейнсіанський хрест»),
5. Розкрийте сутність ефекту мультиплікатора, рецесійного та інфляційного 

розриву.
6. Назвіть та охарактеризуйте дію непрямих інструментів грошово-кредитної 

політики.
7. Опишіть передавальні механізми монетарної політики.
8. Охарактеризуйте види грошово-кредитної політики (гнучка, жорстка та 

проміжна).
9. Наведіть графічно та опишіть наступні ефекти: збурення сукупної пропо

зицій та шок попиту. Обгрунтуйте ефект храповика.
10. Охарактеризуйте особливості фіскальної політики та її види (стимулююча 

та обмежувальна).
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІІІАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОП:
ОІІ

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 су
купної пропозицій та шок попиту. Обгрунтуйте ефект храповика.

Схвалено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу 
(Протокол № 4 від 04.03.2020)

V,
Завідувач кафедри (У, О. П. Степанов
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингові оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1 100

Виконання завдання № 2 100
Усього 200

Відповідність реіітинговнх оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

100-
200

180-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з незнач
ною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

150-179
Добре
(в загальному вірне виконання з пев- 
ною кількістю суттєвих помилок)

100-149 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімаль
ним критеріям)

0-99 Вступне випробування не складено
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