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1. Прогнозування соціально економічних процесів – це наукова дисципліна, що вивчає:
а. Оптимальні шляхи вирішення соціально-економічних проблем;
б. Методи математичного програмування та моделювання системних
характеристик в економіці;
в. Структуру місцевих фінансів та бюджет держави в цілому;
г. Розроблення прогнозів розвитку національної економіки та соціальної сфери
в майбутньому.
2. Наукове прогнозування ґрунтується на:
а. Передбаченнях майбутніх подій;
б. Вивченні об’єктивних закономірностей;
в. Порівнянні теперішнього й майбутнього;
г. Порівнянні теперішнього й минулого;
3. Процес прогнозування дає змогу визначити:
а. Проходження процесу зміни об’єкта прогнозування впродовж майбутнього
періоду;
б. Всклад внутрішніх параметрів досліджуваної системи;
в. Виконавців, що будуть закріплені за певним видом робіт;
г. Календарний графік виконання завдання за кожним видом.
4. Процес прогнозування дає змогу визначити:
а. Певну ймовірність того, що досліджуваний процес не вийде за встановлені
допустимі межі;
б. Склад внутрішніх параметрів досліджуваної системи з використанням
методів математичного моделювання;
в. Виконавців, що будуть закріплені за певним видом робіт;
г. Календарний графік виконання завдання за кожним видом;
5. Успішність прогнозування НЕ залежить від таких умов:
а. Обсягу та якості формування завдання прогнозування;
б. Наявності необхідних обчислювальних засобів;
в. Наявності обчислювального апарату відповідно до вибраного методу;
г. Статичності інформації, відібраної з результатів контролю.
6. Предметом дисципліни "Прогнозування соціально-економічних процесів" є:
а. Математичні методи та моделі;
б. Закономірності й тенденції розвитку;
в. Інструментарій аналізу соціально-економічних процесів;
г. Результати майбутнього розвитку явищ і процесів;
7. Завданням дисципліни "Прогнозування соціально-економічних процесів" є:
а. Виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку явищ і
процесів;
б. Допомога студентам у засвоєнні методів і способів розроблення економічних
прогнозів;
в. Розроблення математичних методів аналізу економічних процесів;
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г. Соціалізація економічних процесів;
8. Що НЕ є об’єктом прогнозування в економіці?
а. Інформація, що залишається незмінною протягом тривалого періоду часу;
б. Масові явища і процеси, що перебувають у неперервному русі;
в. Національна економіка;
г. Науково-технічний прогрес;
9. Прогнозування – це:
а. Діяльність, спрямована на формування прогнозів розвитку об’єкта на основі
аналізу тенденцій його розвитку;
б. Вибір з множини існуючих варіантів розвитку одного, що забезпечує
найкращі умови його функціонування;
в. Перенесення даних про об’єкт, процес або явище з майбутнього часу в
теперішній;
г. Поєднання усіх галузей життєдіяльності людини з метою покращення як
економічної, так і соціальної ситуації країни;
10. Прогнозувати можна:
а. Лише те, що змінюється в часі;
б. Лише те, що змінюється в просторі;
в. Лише на основі окремих постійних величин;
г. Всі варіанти відповідей вірні.
11. До чинників, що забезпечують надійність процесу прогнозування, відносять:
а. Необхідну й достатньо повну інформацію;
б. Порівнянність даних;
в. Достатньо високий рівень вірогідності інформації;
г. Всі варіанти відповідей вірні.
12. Проміжок часу, на який розрахований прогноз – це:
а. Період упередження прогнозу;
б. Горизонт планування;
в. Верифікація прогнозу;
г. Період заснування прогнозу.
13. Максимально можливий період упередження прогнозу заданої точності – це:
а. Період упередження прогнозу;
б. Горизонт планування;
в. Верифікація прогнозу;
г. Період заснування прогнозу;
14. Науково обґрунтоване судження стосовно можливих станів об’єкта в майбутньому,
альтернативні шляхи і терміни їх здійснення – це:
а. Прогноз;
б. Модель прогнозу;
в. Метод прогнозу;
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г. Система прогнозування.
15. Сукупність методів прогнозування і засобів їх реалізації, функціонуюча відповідно до
основних принципів прогнозування – це:
а. Варіант прогнозування;
б. Метод прогнозування;
в. Методика прогнозування;
г. Система прогнозування;
16. Організація, підприємство, установа або окрема особа, що використовує результати
прогнозів – це:
а. Споживач прогнозу;
б. Виробник прогнозу;
в. Суб’єкт прогнозування;
г. Об’єкт прогнозування.
17. До головних функцій економічного прогнозування відносять:
а. Науковий аналіз процесів і тенденцій;
б. Дослідження об’єктивних зв’язків явищ в економіці;
в. Виявлення альтернатив розвитку економіки;
г. Всі варіанти відповідей вірні.
18. За загальним принципом дії методи прогнозування поділяють на:
а. Суб’єктивні та формалізовані;
б. Оптимістичні й песимістичні;
в. Математичні та юридичні;
г. Абсолютні й відносні.
19. Залежно від відображення економічної теорії моделі прогнозування поділяють на:
а. Некаузальні та каузальні;
б. Оптимістичні й песимістичні;
в. Математичні та юридичні;
г. Абсолютні й відносні.
Продовжити перегляд
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