
Висновок:

Тема 3. Глобальна економіка
Програмований контроль З 

«Провідні поняття, що характеризують глобальну економіку»
Завдання. Знайдіть правильні відповіді та запишіть їх цифрами-кодами у таблицю.

І варіант II варіант
0 Міжнародний поділ праці 11
1 Світова економіка 10
2 Глобальна економіка 9
3 Технології 8
4 Патент 7
5 Ліцензія 6
6 Система виробництва 5
7 Міжнародна спеціалізація 4
8 Міжнародне кооперування 3
9 Транснаціональна корпорація (ТНК) 2
10 Вільна економічна зона (БЕЗ) 1
11 Ланцюг доданої вартості 0
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Перелік запитань:
1. Сукупність науково-технічних знань у формі конструкторських рішень, методів 

та процесів, які можна використовувати при виробництві товарів та наданні по
слуг.

2. Зосередження на території окремих країн (або підприємствах) певних вироб
ництв, що переважно зорієнтовані на експорт продукції й передусім визна
чають «обличчя» країни в світовій економіці.

3. Дозвіл, що видається власником технології, захищеної або незахищеної патен
том, зацікавленій стороні на використання цієї технології протягом певного 
часу за певну плату.

4. Частина території країни, виділена із загального митного кордону, яка має по
вну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління 
та пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підпри
ємців та іноземних фірм.

5. Сукупність національних господарств усіх країн світу, які пов’язані між собою 
всесвітніми економічними та політичними відносинами.

6. Компанія, яка володіє виробничими підрозділами в декількох країнах, між
народний бізнес якої є істотним, на закордонні активи якої припадає близько 
25-30% їхнього загального обсягу та яка має філії в двох і більше країнах.

7. Цілісна економічна система, компоненти якої поєднані всесвітніми фінансо
вою, інформаційною та гігантською виробничо-збутовою мережами, яка здатна 
діяти в реальному або обраному часі в планетарному масштабі.

8. Складна багаторівнева система, яка іеретворює вихідну сировину або матеріа
ли в кінцевий продукт, що відповідає суспільному замовленню.

9. Сучасна форма міжнародного поділу праці, яка включає всі бізнес-процеси від 
моменту отримання замовлення від споживача до постачання кінцевого про
дукту.

10. Процес спеціалізації країн на виробництві певної продукції або наданні певних 
послуг.

11. Розвиток міжнародних виробничих зв’язків, які існують між двома або більше 
країнами з метою поєднання взаємодоповнюючих виробничих процесів.

12. Документ, який видається винахіднику і засвідчує його авторство, та дає йому 
монопольне право на використання нововведення протягом певного часу на 
території певної країни.

Відповіді:
№ питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Оцінка
І  варіант
II варіант
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