
Контрольна робота 

 

І рівень  

1. Визначте, яким видом туризму є паломництво мусульман до Мекки. 

             А пізнавальний      Б релігійний 

             В рекреаційний      Г діловий 

 

2. Виберіть із перелічених фінансових центрів світу найважливіший. 

            А Лондон       Б Відень 

            В Каїр       Г Брюссель 

 

3. Укажіть країну — найбільшого у Європі експортера вовняних тканин і 

взуття. 

          А Польща       Б Італія 

         В Велика Британія     Г Іспанія 

4. Виберіть із чотирьох запропонованих видів транспорту найдешевший. 

 

 

5. Укажіть, яка група товарів посідає провідне місце у товарній структурі 

експорту України: 

     а) літаки, морські судна, автомобілі;                  б) взуття, одяг, тканини; 

      в) волокна, пластмаси, мінеральні добрива;     г) олія, зерно,сталь 

6. Туристичний маршрут «Диканка – Опішка – Великі Сорочинці – Гоголеве – 

Миргород 

      –     Решетилівка»    пролягає територією: 

     а) Львівщини;                                                 б) Тернопільщини; 

     в) Вінниччини;                                               г) Полтавщини 

II рівень- ІІІ рівень  

Завдання на визначення правильної відповідності. 

 

7. Установіть відповідність між термінами і визначеннями: 

1. Пасажироперевезення А. відображає кількість пасажирів, яких перевезли 

за 

певний проміжок часу на певну відстань  

2. Пасажирообіг Б. забезпечує перевезення населення 

3. Пасажирський 

транспорт 

В. забезпечує доставку населенню продуктів 

споживання 

 Г. відображає кількість перевезених пасажирів за 

певний проміжок часу 

 



8. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:  

1. Експорт А. співвідношення вартості вивезеного та ввезеного 

товарів та послуг країни за певний проміжок часу  

2. Імпорт Б. вартість обігу товарів та послуг всередині країни за 

певний проміжок часу  

3. Торговельний 

баланс 

В. ввезення на світовий ринок товарів і послуг  

 Г. вивезення на світовий ринок товарів і послуг  

 

9. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:  

1. Великий 

каботаж 

А. відбувається між портами одного моря  

2. Малий каботаж Б. головна транспортна лінія з найбільшою 

інтенсивністю руху  

3. Магістраль В. сукупність усіх залізниць у країні 

 Г. відбувається між портами різних морів  

 

10. Виберіть правильні твердження щодо транспорту України:                                                           

1. за загальною протяжністю трубопровідних шляхів Україна посідає 5-те місце 

у світі  

2. великий каботаж – це перевезення вантажу судном між портами Херсонес та 

Одеса 

3. головним засобом транспортування нафти є залізниця 

4. повітряний транспорт зорієнтовано переважно на перевезення пасажирів 

5. малий каботаж – це плавання суден між портами Чорного моря 

6. найменша густота залізниць у східних областях України 

11. Виберіть правильні твердження щодо світової фінансової діяльності:                                                                                                                                                   

1. на Лондон, Нью-Йорк та Сінгапур – припадає більше 50%  міжнародних 

фінансових операцій 

2. Цюріх відомий ринками євровалютних операцій 

3. Сянган – центр міжнародного синдикованого кредитування 

4. більшість офшорних фінансових центрів розташована в Європі 

5. глобалізація ринків фінансових послуг  сприяє спаду та розпорошенню 

світових фінансових центрів  

6. Франкфурт-на-Майні- є найбільшим фінансовим центром континентальної 

Європи    

 

IV рівень ( одне питання - 3 бала ) 

Завдання відкритого типу. 

 

12. Поясніть причини суттєвих змін у структурі зовнішньоекономічних зв’язків 

України протягом останніх десятиліть. 

 


