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ВСТУП
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу
професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами
професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до
успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм.
Фахове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди.
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення
про приймальну комісію Національного авіаційного університету.
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Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь
«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
1. Сутність та особливості розвитку світового господарства.
2. Види, форми і методи здійснення експорту та імпорту товарів, капіталів та робочої
сили.
3. Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами.
4. Кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
5. Товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі
між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
6. Організація постійного представництва на зовнішньому ринку, спільного
підприємства, встановлення контактів з торговими посередниками за кордоном.
7. Участь в міжнародних виставках-ярмарках.
8. Види квот та ліцензій.
9. Приховані методи нетарифного регулювання.
10. Види та ставки мита. Основні функції митного тарифу України.
11. Розрахунок митних платежів.
12. Особливості взаємодії середовища зовнішньоекономічної діяльності.
13. Порядок здійснення міжнародної торгівлі товарами, послугами.
14. Сучасні тенденції та форми міжнародного руху капіталу.
15. Чинники створення вільних економічних зон та їх місце у світогосподарських
зв’язках.
16. Тенденції, сучасний стан та методи регулювання експортно-імпортної діяльності.
17. Сучасні форми міжнародного науково-технічного обміну.
18. Оцінка тенденцій розвитку світової економічної системи.
19. Система "ІНКОТЕРМС".
20. Аналіз ролі та місця країни на світових ринках товарів та послуг.
21. Тенденції розвитку світової валютної системи.
22. Тенденції, сучасний стан та порядок здійснення міжнародної торгівлі валютнофінансовими ресурсами.
23. Роль міжнародних контрактів купівлі-продажу.
24. Особливості та тенденції міжнародної економічної співпраці та вибору іноземного
партнера.
25. Основні напрямки діяльності міжнародних економічних організацій у регулюванні
зовнішньоекономічної діяльності.
26. Оцінка пріоритетів України при входженні до світового економічного простору.
27. Загальні закономірності розвитку світового господарства.
28. Форми прояву загальних закономірностей розвитку світового господарства у різних
секторах економіки і регіонах, інтеграційних об’єднаннях та окремих країнах.
29. Основні механізми регулювання і управління розвитком міжнародних економічних
відносин на національному, інтернаціональному та наднаціональному рівнях.
30. Сучасний стан, проблеми та перспективи участі України у зовнішньоекономічних
зв’язках.
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«Міжнародні економічні відносини»
1. Сутність міжнародних економічних відносин, суб’єкти МЕВ, предмет та об’єкт МЕВ,
форми МЕВ, тенденції розвитку МЕВ.
2. Сутність та особливості міжнародного поділу праці (МПП) на сучасному етапі.
3. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва, їх види.
4. Сучасні теорії міжнародного поділу праці (теорія Купера, теорія Нувенхузе, теорія
модернізації МПП).
5. Особливості участі України у МПП.
6. Міжнародна торгівля та зовнішня торгівля.
7. Види міжнародної торгівлі. Імпорт, експорт, торговий оборот.
8. Особливості міжнародної торгівлі послугами.
9. Теорії міжнародної торгівлі (меркантилізм, теорія абсолютних переваг А. Сміта,
теорія порівняльних переваг Д.Рікардо, теорія Хекшера-Олліна, «парадокс Леонтьєва»,
теорія конкурентних переваг М.Портера та ін.).
10. Вільна торгівля та протекціонізм як державні політики, види протекціонізму.
11. Рівні та види регулювання міжнародної торгівлі.
12. Тарифне те нетарифне регулювання міжнародної торгівлі.
13. Принципи та особливості діяльності Світової організації торгівлі.
14. Особливості взаємодії України та Світової організації торгівлі.
15. Сутність міжнародного руху капіталів, причини та фактори, що стимулюють
вивезення капіталу.
16. Портфельні та прямі іноземні інвестиції.
17. Інвестиційний клімат держави.
18. Позитивні та негативні наслідки іноземних капіталовкладень.
19. Причини, сутність та види міжнародної міграції.
20. Основні напрямки та центри міжнародної міграції робочої сили.
21. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили.
22. Наслідки міжнародної міграції робочої сили.
23. Основні ознаки, сутність та роль транснаціональних корпорацій (ТНК).
24. Види міжнародних корпорацій (транснаціональні та багатонаціональні корпорації),
види ТНК (горизонтально інтегровані, вертикально інтегровані, диверсифіковані).
Транснаціональні банки.
25. Причини створення ТНК (теорії створення ТНК). Етапи еволюції ТНК.
26. Материнські компанії ТНК, філії, дочірні підприємства, асоційовані компанії.
27. Наслідки діяльності ТНК для приймаючих країн.
28. Неакціонерні форми експансії зарубіжних ринків ТНК (ліцензування, франчайзинг,
управлінські контракти).
29. Комерційні та некомерційні форми міжнародного обміну технологіями.
30. Сутність валюти та валютного курсу, їх види.
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Вступне фахове випробування
Білет № 1
Завдання 1. Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами.
Завдання 2. Оцінка пріоритетів України при входженні до світового економічного
простору.
Завдання 3. Міжнародна торгівля та зовнішня торгівля.
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткового вступного випробування
Максимальна величина
Вид навчальної роботи
рейтингової оцінки
(бали)
Виконання завдання № 1
30
Виконання завдання № 2
30
Виконання завдання № 3
40
Усього:
100
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань вступних випробувань та їх критерії*
Оцінка
Критерій
в балах за виконання окремих завдань
оцінки
27 – 30
36 - 40
Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок
25 – 26
33 – 35
Виконання вище середнього рівня з кількома
помилками
23 – 24
30 - 32
У загальному вірне виконання з певною кількістю
суттєвих помилок
20 – 22
27 – 29
Непогане виконання, але зі значною кількістю
недоліків
18 – 19
24 - 26
Виконання задовольняє мінімальним критеріям
менше 18
менше 24
Виконання не задовольняє мінімальним критеріям
Увага! Оцінки менше, ніж 18 або 24 бали не враховується при визначення рейтингу
* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ECTS

Оцінка
в балах

Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка
Оцінка
за шкалою ECTS
за національною
шкалою
Оцінка
Пояснення

90-100

Відмінно

A

82 – 89

Добре

B

75 – 81
67 – 74

1 – 34

FX
F

Незадовільно

C
Задовільно

60 – 66
35 – 59

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома
помилками)
Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків)
Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним
критеріям)
Незадовільно

D

E
Незадовільно

