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2018 / 2019 навчальний рік 



Навчальний контент: 

1. Навчальний посібник: Голіков А.П. Економіка України: навч. посіб. / А.П. Голіков, 

Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – К.: Знання, 2009. – 286 с. Режим доступу: 

https://core.ac.uk/download/pdf/46591549.pdf 

 

2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи:   

 

Практичне заняття 1.  

Тема. Територіальні ресурси України. 

Конфігурація території України, що обчислюється за індексом Бойсу в межах від 0 – 200 

(0- компактна територія, тобто круг, 200 – незручна територія у вигляді витянутої 

лінії)дорівнює 31,24. Це свідчить про значну компактність та зручність конфігурації її 

території для внутрішніх торгово – економічних зав’язків, а також про можливість 

здійснювати охорону і обслуговування державного кордону порівняно незначними 

витратами (у цьому відношенні вона поступається в Європі лише Польщі, Франції, Іспанії, 

Угорщині). 

З отриманням Україною незалежності і перенесенням акценту хазяйської активності 

області з за меж республіки в середину держави, змінилося її економіко – географічне 

положення. Використовуючи нижче приведену формулу необхідно розрахувати 

коефіцієнт ієрархічності місцезнаходження кожної з областей України в системі інших 

областей.  
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𝑙  - сума мінімальних 

топологічних відстаней. 

Заповніть таблицю і зробіть висновки. 

 

Таблиця 1 

Матриця топологічних відстаней 

  1. 2. 3. …                    
∑ 𝑙𝑖

𝑛

𝑙
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1. Вінницька                          

2. Волинська                          

3. Дніпропетровська                          

4. Донецька                          

5. Житомирська                          

6. Закарпатська                          

7. Запорізька                          

8. Івано-

Франківська 

                         

9. Київська                          

10. Кіровоградська                          

11. Крим                          

12. Луганська                          

13. Львівська                          

14. Миколаївська                          

15. Одеська                          

16. Полтавська                          

17. Рівненська                          

18. Сумська                          

https://core.ac.uk/download/pdf/46591549.pdf


19. Тернопільська                          

20. Харківська                          

21. Херсонська                          

22. Хмельницька                          

23. Черкаська                          

24. Чернівецька                          

25. Чернігівська                          

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом: 

 

Поточна контрольна робота№1 

Економіка України, 2 семестр                                                                                                      

Варіант І 

1.Україна відноситься до держав з: 

А. високим природним приростом населення;       В. помірним природним приростом 

населення; 

С. низьким природним приростом населення.               D. правильної відповіді немає 

 

2.Найбільша мобільність постійних міграцій населення відбувається в областях: 

А. Черновецька, Хмельницька, Рівенська;              В. Чернігівська, Полтавська, Сумська; 

С. Вінницька, Волинська, Львівська.                       D. Харківська, Полтавська,Сумська 

 

3.Найбільша щільність населення в областях: 

А. де більшу частку займають сільські мешканці;   В. де більшу частку займають міські 

мешканці; 

С. у південних областях;                                             D. у центральних областях. 

 

4.Нафтогазоносні області України:  

A) Донецька;   B) Луганська;  C) Закарпатська;  D) Одеська; 

E) Харківська;   F) всі відповіді вірні. 

 

5.Коефіцієнт ієрархічності розташування області в системі інших областей  

A) визначається за допомогою топологічних «відстаней» методом «найближчого 

сусідства» 

B) знаходиться за формулою: сума топологічних відстаней / суму мінімальних 

топологічних відстаней 

C) знаходиться за формулою: сума топологічних відстаней - сума мінімальних 

топологічних відстаней 

D) немає правильної відповіді 

 

6.Процес природного зменшення населення, за якого смертність перевищує 

народжуваність, називається: 

А)депопуляцією 

Б)етноцидом 

В)геноцидом 

Г)правильної відповіді немає 

 

7.До проблем вугільної галузі України відносять: 

А)низький рівень рентабельності вугільних підприємств 



Б)складні гірничо – геологічні умови залягання вугільних пластів 

В)проблема імпорту коксівного вугілля 

Г)негативний вплив на навколишнє середовище 

Д) всі відповіді вірні 

 

8.Нафтогазоносні регіони України 

А)Східний, Західний, Південний 

Б)Східний, Південний, Північний 

В)Східний, Західний, Північний 

Г)в Україні немає нафтогазоносних регіонів   

 

9.Фактори розміщення чорної металургії в Україні 

А)наявність паливних, сировинних та водних ресурсів 

Б)розвиненість транспортної мережі 

В)розташування центрів її споживання 

Г)екологічна безпека 

Д)всі відповіді вірні 

 

10.Проблеми металургійного комплексу України 

А)підвищений рівень витрат 

Б)моральний і фізичний знос основних фондів 

В)незбалансованість у виробництві і внутрішньому споживанні продукції чорної 

металургії 

Г)експортна спрямованість чорної металургії створює небезпечну залежність  від 

кон’юнктури  світових ринків 

Д)всі відповіді вірні 

Є)вірні відповіді А,Б 

 

11.Провідне місце в експортному потенціалі України займає продукція: 

А)металургійного комплексу 

Б)оборонно – промислового комплексу 

В)автомобілебудування 

Г) машинобудування 

 

12.Провідне місце в імпорті України займає продукція: 

А)металургійного комплексу 

Б) машинобудування 

В) олієжирового комплексу 

Г) легкої промислововсті 

Д)всі відповіді помилкові 

 

13.Причини, що перешкоджають Україні бути рівноправним торговим партнером 

А)низька конкурентоспроможність продукції національного товаровиробника на світових 

ринках 

Б)переважання в імпорті України паливно – сировинних ресурсів 

В)незначна частка в експорті товарів, які виробляються відповідно до договорів про 

міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва 

Г) всі відповіді вірні 

 

14.Матеріальні ресурси це 

А)земля, вогонь, деревина 

Б)будівлі, споруди, фізичний капітал 



В)статистичні технології, книжковий потенціал, інформаційнітехнології 

Г)гроші, капітал, прибуток 

 

15.Індекс Бойса це … 

 

Дайте розгорнуту відповідь на запитання: 

16. Міграційні процеси в Україні. Переваги і недоліки імміграції та еміграції на території 

України. 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

 

Напрям 6.030203 - міжнародні економічні відносини 

Навчальна дисципліна «Економіка України» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

Варіант 1 

1. Економічні ресурси і їх класифікація  

2. Фактори формування єдиного народногосподарського 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин 

протокол № 1 від «28» серпня 2017 р. 

 

Зав.кафедри   ___________________ Казакова Н. А. 

 

 

 

4. Завдання семестрових екзаменів 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

1.Нафтогазоносні регіони України: 

А)Західноукраїнський регіон 

Б)Північноукраїнський регіон 

В)Дніпровсько – Запоріжський регіон 

Г)всі відповіді вірні 

2.Найбільша щільність населення України в областях: 

А)де більшу частку займають сільські мешканці; 

Б)де більшу частку займають міські мешканці; 

В)у південних областях; 

Г)у центральних областях. 

 

3.Україна є членом таких міжнародних організацій: 

А)СНД, МЕРКОСУР,АСЕАН 

Б)СНД, НАФТА, ВООЗ 

В) Всесвітня митна організація, СОТ, Рада Європи 

Г) Міжнародна морська організація, МВФ, АСЕАН 

 

4.Коефіцієнт ієрархічності розташування області в системі інших областей  



A) визначається за допомогою топологічних «відстаней» методом «найближчого 

сусідства» 

Б) знаходиться за формулою: сума топологічних відстаней + суму мінімальних 

топологічних відстаней 

В) знаходиться за формулою: сума топологічних відстаней - сума мінімальних 

топологічних відстаней 

Г) немає правильної відповіді 

 

5.Якщо область має найвищий показних коефіцієнту ієрархічності серед групи 

областей то 

А)це свідчить про те, що територія області знаходиться найменш вигідно відносно інших 

областей 

Б)це свідчить про те, що територія області знаходиться найбільш вигідно відносно інших 

областей 

В)це свідчить про те, що територія області знаходиться на Півдні 

Г)правильної відповіді немає 

 

6.На малюнку представлена формула для розрахунку: 

 
7.Рекреаційні ресурси — це  

А)об'єкти, явища і процеси природного та антропогенного походження, що 

використовуються або можуть бути використані для розвитку відпочинку, лікування і 

туризму 

Б) це землі, що використовуються або можуть бути використані для сільського чи лісового 

господарства, містобудівництва та ін. 

В) це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання 

ними певних  зобов'язань.  

Г)всі відповіді вірні 

8.Нікопольське родовище марганцевих руд знаходиться в: 

А) Донецькій області; 

Б) Луганській області;  

В) Дніпропетровській області; 

Г) Кіровоградській області. 

 

9.Провідне місце у структурі промисловості будматеріалів належить: 

А) виробництву залізобетонних виробів; 

Б)виробництву буд кераміки; 

В)виробництву стінових матеріалів; 

Г)виробництву цементу. 

 

10.Найбільшою залежністю розміщення галузей національної економіки та видів 

виробництва від природних ресурсів характеризуються: 

А)чорна металургія;   Б)сільське господарство;   В)машинобудування;   

Г)гідроенергетика. 

 

А)суми топологічних відстаней 

Б)суми мінімальних топологічних відстаней 

В)коефіцієнту ієрархічності 

Г)матриці топологічних відстаней 

 



11.Провідну роль у перевезенні пасажирів в Україні відіграє такий транспорт: 

А)морський;   Б)автомобільний;   В)залізничний;   Г)авіаційний 

 

12.До __________  промислововсті  відносять галузі промисловості, які виробляють 

товари народного споживання — одяг, взуття, тканини, парфумерію та ін.  

А)легкої   Б)обробної   В)харчової   Г)важкої 

 

13.Найбільш високий ступінь матеріаломісткості має: 

А)виробництво будматеріалів; 

Б)цукрова промисловість; 

В)нафтопереробка; 

Г)легка промисловість. 

 

14.Головні морські порти за вантажообігом – це: 

А)Миколаїв, Феодосія;   Б)Новоазовськ, Керч; 

В)Одеса, Іллічівськ;       Г)Херсон, Запоріжжя 

 

15.Населений пункт, в якому розміщено декілька промислових підприємств, не 

поєднаних між собою виробничими зв’язками це 

А)Промисловий пункт  

Б)Промисловий центр  

В)Промисловий вузол  

Г)Промислова агломерація 

 

16.«Карпатський єврорегіон» передбачає співробітництво України з: 

А) Білоруссю;   Б) Румунією;   В) Молдовою;   Г) всі відповіді вірні. 

 

17. В 2016 р. Україна стала світовим лідером з експорту  

А)борошна   Б)цукерок   В)цукру   Г)м’яса  

 

18.Згідно мал. коефіцієнт ієрархічності для  Близнюківського району відносно інших 

Південних районів Харківської області дорівнює: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)1,3                                                                   

Б)1,6 

В)1 

Г)правильної відповіді немає 

 

Український завод  планує закуповувати двигуни 

для мотоциклів в Німеччині. Вартість одного 

двигуна - 2200 дол 

При покупці партії в кількості: 

1000 шт. ціна партії зменшується на 5%. 

Транспортування кожної  партії в  500 шт. коштує 

32 000 грн 

Прибуток, який планує отримати укр. компанія:  

15%.  

Курс: 1 дол = 26 грн 

 

19.Ціна партії на українському ринку 

буде: 

А)62 564 600 грн 

Б)65816800 грн 

В)62527800 грн 

Г)немає правильної відповіді 

 

20.Який прибуток отримає українська 

компанія 

А)313 869,2 дол 

Б)330184,6 дол 

В)313684,6 дол 

Г)немає правильної відповіді 

 



 

 

 
 


