Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Економічний факультет
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
навчальна дисципліна:
«Прогнозування та соціально-економічне планування»
ВАРІАНТ 1
І. Тестове завдання (1 бал за правильне рішення одного тесту):
1. Принцип прогнозування, що потребує взаємозв`язку об`єкта прогнозування з
прогнозним фоном, називають принципом:
а) урахування специфіки об`єкта;
б) системного підходу;
в) вивчення об`єкта в динаміці;
г) вибору альтернативних рішень.
2. Прогнозом називають:
а) науково обґрунтоване судження про можливий стан об`єкта у майбутньому;
б) комплекс заходів по досягненню поставленої мети;
в) процес одержання перспективних даних;
г) аналіз статистичних даних про діяльність підприємства в минулому.
3. Врахування зовнішніх умов функціонування підприємства, тобто його прогнозного
фону називають принципом:
а) системний підхід;
б) врахування специфіки об'єкта;
в) складання альтернатив рішення задач;
г) динамічності оцінки.
4. Кілька варіантів стану аналізованого об'єкта в майбутньому розглядаються в:
а) плані;
б) прогнозі;
в) аналізі;
г) бухгалтерському обліку.
5. Залежно від збільшення ступеня визначеності економічні категорії «план»,
«гіпотеза», «прогноз» слід розставити таким чином:
а) прогноз, гіпотеза, план;
б) гіпотеза, прогноз, план;
в) план, гіпотеза, прогноз.

ІІ. Теоретичні питання деталізованого характеру:
1. Основні історичні етапи розвитку прогнозування як науки (оцінюється в 2 бали).
2. Роль прогнозування і планування в поліпшенні конкурентноздатності підприємств в
умовах ринкової економіки (оцінюється в 3 бали).
Складено: __________ к.е.н, доц. Г. О. Сукрушева

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Економічний факультет
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
навчальна дисципліна:
«Прогнозування та соціально-економічне планування»
ВАРІАНТ 1
І. Тестове завдання (1 бал за правильне рішення одного тесту):
1. Кількість питань, що рекомендуються, в анкетах при експертній оцінці складає:
а) не більше трьох;
б) не більше семи;
в) не більше двадцяти;
г) не більше п'ятнадцяти.
2. Питання анкети, що містить варіанти відповідей на нього, називають:
а) прямим;
б) закритим;
в) непрямим;
г) відкритим.
3. Питання анкети, що не містить в собі варіанти відповідей на нього, називають:
а) опосередкованим;
б) закритим;
в) непрямим;
г) відкритим.
4. Ступінь погодженості думок експертів відбиває:
а) коефіцієнт аргументації;
б) коефіцієнт конкордації;
в) коефіцієнт компетентності;
г) коефіцієнт ступеня знайомства.
5. Для формування групи експертів розраховують:
а) коефіцієнт компетентності;
б) коефіцієнт аналітичності;
в) коефіцієнт аргументированості;
г) коефіцієнт ступеня знайомства.

ІІ. Теоретичні питання деталізованого характеру:
1. Чим відрізняються методи індивідуальних і колективних експертних оцінок
(оцінюється в 2 бали).
2. За якими ознаками і як класифікуються економічні прогнози (оцінюється в 3 бали).

Складено: __________ к.е.н, доц. Г. О. Сукрушева

