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ВСТУП

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з
питань закономірностей, принципів і особливостей формування,
розвитку та оцінки національної економіки, придбати практичні
навички щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі
оцінки ефективності використання обмежених ресурсів з метою
отримання найкращого кінцевого результату, а також ознайомитися з
макроекономічними моделями для забезпечення умов суспільного
економічного зростання.
Контрольна робота передбачає проведення аналізу та оцінки
змісту функцій органів державного й господарського управління та
регулювання національної економіки, використання ряду методичних
підходів до оцінки перетворень у політичному і економічному житті
України, ефективності прийнятих господарських рішень.
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної, яка
складається з запитань і практичної – тестових завдань.
Нижче наведені шість завдань, у кожному з яких наведені два
запитання і чотири тестових питання. Номер задавання, варіант
запитання обирають виходячи з передостанньої та останньої цифр
залікової книжки.
Таблиця 1 - Вибір варіанта контрольної роботи
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ЗАВДАННЯ 1
Таблиця 2 - Теоретичне запитання до завдання 1
варі
ант
1
2
3

4
5

запитання
1.
Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Національна
економіка».
2.
Основні макроекономічні показники національної економіки.
1.
Умови виникнення та головні засади національної економіки.
2.
Теорії та моделі економічного розвитку.
1.
Етапи економічного зростання (формаційний, технократичний,
цивілізаційний).
2.
Оцінка базисних інститутів національної економіки.
1.
Основні засади теорії суспільного добробуту та соціальноринкової економіки.
2.
Формування та розвиток теорії постіндустріального суспільства.
1.
Економічний потенціал національної економіки.
2.
Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

Тести
1. Національна економіка – це наука:
а) методологічна;
б) теоретико-економічна;
в) природнича;
г) конкретно-економічна.
2. Програми, що розробляють для масштабної реалізації значних
науково-технічних досягнень та доведення їх до практичної
реалізації. Це визначення:
а) соціальної програми;
б) програми економічного та соціального розвитку національної
економіки;
в) програми економічного та соціального розвитку національної
економіки на довгострокову перспективу;
г) цільової комплексної програми.
3. Території регіонів за елементами природно-кліматичних умов
підрозділяються на:
а) комфортні;
б) прекомфортні;
в) некомфортні;

г) всі відповіді правильні.
4. Назвіть основні чинники економічного зростання:
а) продуктивність праці;
б) кількість і якість природних ресурсів;
в) рівень безробіття;
г) географічне положення країни;
д) рівень інфляції.

ЗАВДАННЯ 2
Таблиця 3 - Теоретичне запитання до завдання 2
варіа
нт
1
2
3

4

5

запитання
1.
Характеристика людського потенціалу України.
2.
Характеристика фінансово-економічного потенціалу України.
1.
Характеристика науково-технічного потенціалу України.
2.
Сутність та види структурних пропорцій в економіці.
1.
Структура
інституціональних
секторів
національної
економіки.
2.
Зміст ринкових трансформацій в Україні.
1.
Сутність та види регіональної структури економіки.
2.
Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності
за показниками зайнятості, вартості основних засобів, валової
доданої вартості.
1.
Пріоритетні сфери розвитку промислового комплексу
національної економіки.
2.
Аналіз інституціональних чинників розвитку національної
економіки.

Тести
1. Українські землі перебували в колоніальній залежності від
інших держав:
а) до початку ХІІ ст.;
б) до кінця ХХ ст.;
в) до середини ХVІІІ ст.;
г) до кінця ХІХ ст.
2. Національна програма економічного й соціального розвитку
може складатися:
а) на довгострокову перспективу;

б) на середньострокову перспективу;
в) на наступний рік;
г) для розвитку регіонів.
3. Ступінь інвестиційної привабливості регіону може
оцінюватися на основі наступних критеріїв:
а) інвестиційної активності, інвестиційного потенціалу та
інвестиційного ризику;
б) інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності в
регіоні;
в) інвестиційної діяльності, інвестиційного потенціалу та
інвестиційного ризику в регіоні;
г) інвестиційної реалізації інвестиційного потенціалу регіону та
рівня інвестиційної активності.
4. Спеціальні програми розвитку – це:
а) науково-технічні;
б) виробничі;
в) галузеві;
г) територіальні.

ЗАВДАННЯ 3
Таблиця 4 - Теоретичне запитання до завдання 3
варіа
нт
1

2

3

4
5

запитання
1.
Аналіз конкурентних переваг національної економіки та
комплексна
оцінка
конкурентоспроможності
національної
економіки.
2.
Сутність інноваційно-конкурентоспроможної економіки.
1.
Демократія, економічна свобода та економічний порядок як
необхідні умови всебічного розвитку людини.
2.
Економічні функції держави.
1.
Економічна, соціальна та екологічна безпека національної
економіки.
2.
Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності
України.
1.
Державне регулювання економіки.
2.
Об’єкти і суб’єкти державного управління економіки.
1.
Методи державного регулювання економіки.
2.
Формування стратегії соціально-економічного розвитку
країни.

Тести
1. Представники німецької історичної школи вважали головним:
а) розвиток ринкової економіки;
б) розвиток суспільного поділу праці;
в) неповторність історичного досвіду кожної країни, її
національні особливості;
г) вивчення економіки країни.
2. Якого виду економічної структури національної економіки не
існує:
а) галузевої;
б) промислової;
в) територіальної;
г) інституційної?
3. Районоутворення – це:
а) процес розподілу територій на відносно цілісні частини;
б) об’єктивний процес формування та розвитку регіонів як
інтегральних виробничо-територіальних систем;
в)
врахування
природних,
економічних,
соціальнодемографічних та історично-етнічних умов і факторів, що впливають
на формування регіональних комплексів;
г) освоєність і насиченість території.
4. Яка із складових не використовується при побудові
інтегрального індексу глобальної конкурентоспроможності, що
розраховується за результатами роботи Всесвітнього економічного
форуму:
а) інфраструктура;
б) ефективність підприємницької діяльності;
в) технологічна готовність;
г) рівень розвитку бізнесу.

ЗАВДАННЯ 4
Таблиця 5 - Теоретичне запитання до завдання 4
варіа
нт

запитання

1

1.
Економічний механізм соціального захисту населення.
2.
Програмування та прогнозування розвитку національної
економіки.

Продовження таблиці 5
1
2

3

4
5

2
1.
Класифікація методів прогнозування.
2.
Зміст Державного прогнозу економічного і соціального
розвитку України.
1.
Сутність програмно-цільового методу планування.
2.
Державна програма економічного і соціального розвитку
України як форма макроекономічного планування.
1.
Основні показники стану та розвитку регіонів України.
2.
Сутність, принципи та мета стратегічного управління
регіональним розвитком.
1.
Глобалізація та її наслідки для національної економіки.
2.
Вектори міжнародної інтеграційної політики України.

Тести
1. Згідно з класифікацією світового банку Україна відноситься
до групи країн:
а) з низьким рівнем доходу (менше 755 дол.);
б) з рівнем доходу нижче середнього (від 756 до 2995 дол.);
в) з рівнем доходу вище середнього (від 2996 до 9265 дол.);
г) з високим рівнем доходу (більше 9266 дол.).
2. Міжнародні валютно-фінансові відносини − це сукупність
відносин, що пов’язані із:
а) використанням золота у міжнародних розрахунках;
б) розвитком міжнародних кредитних відносин;
в) функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі;
г) функціонуванням міжнародних організацій;
д) всі відповіді невірні.
3. У рамках системного підходу до описів регіону може бути
застосований такий логічний ланцюг:
а) структура – властивості – ознаки – риси – міра вимірювання;
б) властивості – ознаки – риси – ступень розвитку території;
в) ознаки – риси – характеристики – засіб вимірювання;
г) немає правильної відповіді.
4. Здатність країни за ринкових відносин виробляти товари і
послуги, які відповідають вимогам міжнародних ринків, і одночасно
підтримувати та підвищувати реальні доходи свого населення – це:
а) безпека національної економіки;
б) конкурентоспроможність національної економіки;

в) відкритість національної економіки;
г) конвертованість національної економіки;
д) всі відповіді невірні.

ЗАВДАННЯ 5
Таблиця 6 - Теоретичне запитання до завдання 5
варіа
нт
1
2
3

4

5

запитання
1.
Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Національна
економіка».
2.
Основні макроекономічні показники національної економіки.
1.
Умови виникнення та головні засади національної економіки.
2.
Теорії та моделі економічного розвитку.
1.
Етапи економічного зростання (формаційний, технократичний,
цивілізаційний).
2.
Оцінка базисних інститутів національної економіки.
1.
Основні засади теорії суспільного добробуту та соціальноринкової економіки.
2.
Формування та розвиток теорії постіндустріального
суспільства.
1.
Економічний потенціал національної економіки.
2.
Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

Тести
1. Перехідна економіка – це :
а) постіндустріальна економіка;
б) змішана економіка;
в) інформаційна економіка;
г) особливий стан економічної системи на етапі її становлення і
реформування.
2. Міжнародними організаціями, що регулюють відносини між
країнами в економічній сфері є:
а) економічні підрозділи ООН;
б) Міжнародний валютний фонд;
в) Світовий банк;
г) Світова торговельна організація;

д) всі відповіді вірні.
3. Як можуть бути визначені основні властивості регіону?
а) освоєність і насиченість території;
б) стійкість, цілісність, комплексність і життєздатність;
в) всі відповіді правильні;
г) немає правильної відповіді.
4. Основними стратегічними завданнями розвитку національної
економіки є:
а) розвиток власних галузей, які мають конкурентні переваги у
світовій економіці;
б) створення ефективного внутрішнього ринку як основи для
завоювання нових позицій та їх закріплення на міжнародних ринках;
в) досягнення повної конвертованості національної грошової
одиниці;
г) постійна адаптація національного зовнішньоекономічного
законодавства відповідно до вимог і норм міжнародних організацій;
д) всі відповіді вірні.

ЗАВДАННЯ 6
Таблиця 7 - Теоретичне запитання до завдання 6
варіа
нт
1

2

3

4
5

запитання
1.
Економічний механізм соціального захисту населення.
2.
Програмування та прогнозування розвитку національної
економіки.
1.
Класифікація методів прогнозування.
2.
Зміст Державного прогнозу економічного і соціального
розвитку України.
1.
Сутність програмно-цільового методу планування.
2.
Державна програма економічного і соціального розвитку
України як форма макроекономічного планування.
1.
Основні показники стану та розвитку регіонів України.
2.
Сутність, принципи та мета стратегічного управління
регіональним розвитком.
1.
Глобалізація та її наслідки для національної економіки.
2.
Вектори міжнародної інтеграційної політики України.

Тести
1. Кінцевою метою перехідних процесів в Україні є:
а) формування ринкової економіки;
б) формування змішаної економічної системи;
в) формування динамічної, самодостатньої, соціально
орієнтованої моделі суспільства, керованої соціально відповідальною
державою при підтримці усього громадянського суспільства;
г) досягнення макроекономічної стабілізації та економічного
зростання на базі ефективного використання економічних ресурсів
суспільства.
2. Основною причиною економічного зростання у розвинутих
країнах у наш час є:
а) збільшення обсягу робочого часу;
б) збільшення обсягу використання капіталу;
в) найновіша технологія у виробництві;
г) підвищення кваліфікації робочої сили;
д) здійснення грошово-кредитної політики держави, яка сприяє
економічному зростанню.
3. До складу природно-ресурсного потенціалу не входять:
а) земельні ресурси;
б) інформаційні ресурси;
в) рекреаційні ресурси;
г) трудові ресурси.
4. Якого виду економічної структури національної економіки не
існує:
а) галузевої;
б) промислової;
в) територіальної;
г) інституційної?
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