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ВСТУП

Мета фахового вступного випробування -  визначення рівня знань з ком
плексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня 
знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студен
тів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх 
програм.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те
оретичного питання та практичного завдання на основі теоретичних пи
тань.

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го
дин (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 на освітній ступінь «Бакалавр»
з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

1. Розкрити зміст поняття «міжнародні відносини».
2. Навести і проаналізувати основні етапи еволюції міжнародних відносин.
3. Охарактеризувати особливості Довестфальського регіонального світоуст- 

рою.
4. Визначити і охарактеризувати етапи еволюції міжнародних відносин у ра

мках Вестфальської системи.
5. Охарактеризувати суть, особливості й основні характеристики Віденської 

міжнародної системи.
6. Охарактеризувати особливості й основні етапи еволюції міжнародних від

носин періоду Першої світової війни.
7. Визначити і охарактеризувати етапи становлення й еволюції Версальсько- 

Вашингтонської системи міжнародних відносин.
8. Проаналізувати геополітичні наслідки Другої світової війни та становлен

ня біполярної системи міжнародних відносин.
9. Дати визначення Холодної війни й основних етапів її еволюції.
10. Проаналізувати основні риси постбіполярного світоустрою, етапи і тенде

нції його еволюції.
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2. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

1. Схарактеризуйте системні особливості теорії міжнародних відносин.
2. Розкрийте сутність та класифікацію суб’єктів міжнародних відносин.
3. Розкрийте значення «великих дебатів» для становлення теорії міжнарод

них відносин.
4. Розкрийте особливості теорії політичного реалізму.
5. Визначте передумови становлення течії політичного ідеалізму.
6. Розкрийте сутність та особливості лібералізму та неолібералізму.
7. Проаналізуйте основні модерністські теорії міжнародних відносин.
8. Поясніть теоретичні підходи до проблеми війни та миру.
9. Розкрийте поняття та структуру національного інтересу.
10. Поясніть правові аспекти становлення та розвитку міжнародних відносин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІШСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЩЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету

Ю. Волошин

Бакалавр
29 «Міжнародні відносини»
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»
«Міжнародні відносини»
«Міжнародна інформація»

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність:

ОП:

Фахове вступне випробування
Білет № 1

Завдання 1. Визначити і охарактеризувати етапи становлення й еволюції 
Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.

Завдання 2. Розкрийте поняття та структуру національного інтересу.

Схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональ
них студій
(Протокол № 3 від 01.03.2021)

Завідувач кафедри Н.Ф. Ржевська
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки
(бали)

Виконання завдання № 1 100

Виконання завдання № 2 100

Усього 200

Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

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

Вступне
випробування

складено

100-
200

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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/ ґ /  / с %> С. 6 и 'У \ '"  '
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ознайомленої
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№

№ листа (сторінки) Підпис
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яка
внесла
зміну

Дата
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зміни
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зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(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 Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено


