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Київ – 2022 



Форма опису програми екзамену 

Поля форми Опис поля форми 

Екзамен складається з тестування. Тести охоплюють всі теми навчальної 

дисципліни. Тести розміщено в рубриці «Екзамен» ЕНК «Актуальні проблеми 

економічних досліджень» (3 курс, АСП, денна, заочна). Електронна адреса: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23690  

 

Рік навчання 3 

Спеціальність 051 Економіка 

Форма 

проведення: 

письмова/усна, 

комбінована 

 

Письмова 

(електронне тестування) 

Тривалість 

проведення 

1 год. 20 хвилин 

Максимальна 

кількість балів 

40 

Критерії 

оцінювання 

Кожна правильна відповідь на 40 тестових 

питань по 1 балу 

40 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

Персональний комп’ютер або смартфон або інший 

електронний пристрій та доступ до мережі Інтернет 

Орієнтовний 

перелік питань 

1. Поняття глобалізації світової економіки. 

2. Поняття неурядової міжнародної організації «Римський 

клуб». 

3. Характеристика найважливішої сучасної глобальної 

проблема людства. 

4. Основний зміст доповіді Ауреліо Печчеї на засіданні 

Римського клубу у 1972 р. стосовно перспектив економічного 

розвитку людства. 

5. Економічна сутність глобалізаційних процесів. 

6. Загрози національній економіці в глобалізованому світі. 

7. Мета створення Римського клубу. 

8. Результати досліджень Римського клубу в сфері економіки: 

прогнози та їх реалізація. 

9. Економічні наслідки впливу НТР на розвиток людства. 

10. Позитивні та негативні результати впливу НТР на світову 

економіку. 

11. Теорія економічного зростання та її засновники. 

12. Узагальнена оцінка конкурентоспроможності країн. 

13. Характеристика рівня інвестиційного розвитку країн. 

14. Оцінка інвестиційного клімату на макрорівні. 

15. Індекс конкурентоспроможності економік країн. 

16. Інвестиційний потенціал країни. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23690


17. Найважливіші чинники стабілізації економічної ситуації в 

Україні. 

18. Найкращі позиції при оцінці у міжнародних рейтингах 

глобальної конкурентоспроможності України. 

19. Критерії, за допомогою яких визначається перехід світової 

економіки з однієї моделі на іншу. 

20. Характеристика KOF-індексу глобалізації. 

21. Характеристика щорічних рейтингів, які готує Всесвітній 

економічний форум. 

22. Головна відмінність у підходах Давоського ВЕФ і 

Лозаннського IMD при дослідженні світової карти 

конкурентоспроможності. 

23. Характеристика основи для проведення розрахунку 

рейтингу конкурентоспроможності країн та регіонів. 

24. Характеристика взаємозв’язків при розрахунку Індексу 

конкурентоспроможності. 

25. Місце України за рангом Глобального індексу інновацій 

Україна у 2021 р. 

26. Поняття циркулярної економіки. 

27. Основна характеристика моделі циркулярної економіки. 

28. Основні принципи економіки замкнутого циклу. 

29. Найбільш важливі напрями розвитку циркулярної 

економіки. 

30. Основні принципи циркулярної економіки. 

31. Сучасна стратегія розвитку циркулярної економіки. 

32. Характеристика найбільш витратною за ресурсами потреб 

людства. 

33. Взаємозв’язок розвитку циркулярної економіки та 

Четвертої промислової революції. 

34. Циркулярна економіка та поводження з відходами. 

35. Характеристика принципу повторного використання 

речей. 

36. Характеристика принципу «Речам або тарі можна 

придумати повторне використання, змінити їхнє призначення 

після того, як використали вперше». 

37. Поняття діджитал-економіки. 

38. Індекс інформаційного суспільства. 

39. Характеристика поняття «цифрові підприємства». 

40. Вплив процесу діджиталізації на національну економіку. 

Екзаменатор: Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних 

технологій та управління. 

 


