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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ЕКОНОМІКА” 

спеціалізація “ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА” 

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також 
запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в 
талоні не допускається. 

 
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали): 

1.(........) 
Розкрийте особливості ресурсовиробничих ознак національної економіки: 
1) територія, населення, виробнича інфраструктура; 
2) природні умови, населення, енергетичні ресурси; 
3) зайнятість, техніка, технології, природні ресурси; 
4) усі відповіді правильні. 

2.(........) 
До найважливіших форм державного регулювання національної економіки не належить: 
1) програмування; 
2) прогнозування; 
3) індикативне планування; 
4) нормування. 

3.(........) 
Основою політики економічного зростання в національній економіці має бути: 
1) забезпечення зростання кількості зайнятих в економіці; 
2) виробництво ВВП на душу населення; 
3) зростання доходів населення; 
4) зростання кількості робочих місць. 

4.(........) 
Ресурсний потенціал - це: 
1) вартість матеріально-технічних засобів; 
2) сукупна вартість основних та оборотних фондів; 
3) сукупна вартісна оцінка земельних, матеріальних і трудових ресурсів господарства; 
4) вартість основних фондів і виробничих затрат (без амортизації). 

5.(........) 
Що насамперед повинна забезпечити економічна система країни своїй нації? 
1) обсяг і структуру виробництва продукту щодо потреб; 
2) зайнятість усього працездатного населення; 
3) платоспроможність населення, держави і підприємств; 
4) правильні відповіді 1) і 3). 

6.(........) 
Що є об’єктивною основою, на якій виникають економічні інтереси в національній 
економіці? 
1) такі грошові форми, як виторг, прибуток, зарплата, премія тощо; 



2) розвинутий суспільний поділ праці; 
3) людські потреби; 
4) приватна власність. 

7.(........) 
Правильним визначенням сутності національної економічної безпеки є: 
1) це таке задоволення національних економічних інтересів, яке створює для господарства 
країни можливості суверенного стабільного функціонування і розвитку; 
2) це стан національної економіки, за якого вітчизняні господарюючі суб’єкти надійно 
захищені державою від іноземних конкурентів; 
3) це стан національної економіки, за якого підприємницька діяльність і власність належно 
захищені державою від незаконних втручань та злочинних зазіхань; 
4) усі відповіді неправильні. 

8.(........) 
До критеріїв боргової безпеки в національній економіці належить: 
1) обсяг державного боргу в іноземній валюті; 
2) обсяг іноземного кредитування; 
3) обсяг іноземних позик під державні гарантії; 
4) усі відповіді правильні. 

9.(........) 
Яким методом не оцінюють обсяги тіньової економіки в Україні? 
1) монетарним методом; 
2) методом збитковості підприємств; 
3) методом специфічних індикаторів; 
4) електричним методом. 

10.(........) 
Вкладник поклав у банк 15 тис. грн і через рік зняв з рахунка 18 тис. грн. За цей час ціни 
збільшилися на 22 %. Визначити: 1) номінальну ставку; 2) реальну ставку. 
1) номінальна ставка 20%, реальна - -2%; 
2) номінальна ставка 20%, реальна - +2%; 
3) номінальна ставка 24%, реальна - +4%; 
4) номінальна ставка 18%, реальна - -4%. 

11. (……) 
Як трактується національна економіка?  
1) це всі сфери життєдіяльності суспільства; 
2) це цілісна система організації господарської діяльності, що обмежена державними 
кордонами; 
3) це окремі адміністративні регіони аж до окремого підприємства; 
4) це сфера виробництва, грошово-фінансова система, система управління, соціальна, 
культурна і екологічна сфери. 

12. (……) 
Як називають функцію національної економіки, що полягає у вихованні національної 
свідомості населення, підвищення рівня національної економічної культури та адекватного 
до цього світогляду?  
1) теоретико-пізнавальна функція; 
2) виховна та світоглядна функції; 
3) прогностична функція; 
4) практична функція. 

13. (……) 
Що є об’єктом дослідження національної економіки?  
1) різні сфери функціонування, різні рівні господарювання її суб’єктів; 



2) не сукупність індивідуальних господарств одного рівня, а складна субординована система 
кількох рівнів, що взаємодіють; 
3) різноманітні природногосподарські та соціоекономічні процеси та явища, що 
відбуваються в ній; 
4) загальні та специфічні, основні та похідні, нові, що народжуються, та відмираючи старі 
економічні форми (або господарські елементи). 

14. (……) 
Що є об’єктивною основою, на якій виникають економічні інтереси в національній 
економіці?  
1) такі грошові форми, як виторг, прибуток, зарплата, премія тощо; 
2) розвинутий суспільний поділ праці; 
3) людські потреби; 
4) приватна власність. 

15. (……) 
Зазначте правильне визначення сутності національної економічної безпеки:  
1) це таке задоволення національних економічних інтересів, яке створює для господарства 
країни можливості суверенного стабільного функціонування і розвитку; 
2) це стан національної економіки, за якого вітчизняні господарюючі суб’єкти надійно 
захищені державою від іноземних конкурентів; 
3) це стан національної економіки, за якого підприємницька діяльність і власність належно 
захищені державою від незаконних втручань та злочинних зазіхань. 

16. (……) 
Яка складова національного багатства України є пріоритетним фактором формування в 
країні інноваційної моделі економічного розвитку?  
1) це людський капітал; 
2) це основний капітал; 
3) це природний капітал; 
4) це фінансовий капітал. 

17. (……) 
Що таке національний дохід?  
1) сума заощаджень приватних осіб; 
2) весь дохід, призначений на особисті споживчі витрати після сплати податків за рік; 
3) сума фактичних доходів від праці, землі і капіталу за рік; 
4) сума заощаджень приватних осіб. 

18. (……) 
Що відображають у системі національних рахунків зовнішньоекономічні зв’язки держави?  
1) фінансовий рахунок; 
2) рахунок розподілу доходів; 
3) рахунок прибутків і послуг; 
4) рахунок капітальних витрат. 

19. (……) 
Що належить до важливих суспільних товарів та послуг, обсяг виробництва яких регулює 
держава?  
1) вода і повітря; 
2) послуги армії та міліції; 
3) послуги перукаря; 
4) послуги шевця.  

20. (……) 
Що охоплює державне програмування економіки? 
1) основні напрями і пріоритети національної економіки України; 
2) сектори, галузі економіки, а також регіони; 



3) підприємницькі структури та їх інвестиційне забезпечення; 
4) жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

21. (……) 
Що означає поняття “конверсія військово-промислового комплексу”? 
1) збереження потужностей військово-промислового комплексу; 
2) збільшення військового потенціалу країни; 
3) переорієнтація військово-промислового комплексу на виготовлення цивільної продукції; 
4) реформування стандартів виготовлення зброї згідно вимог НАТО. 

22. (……) 
Що не належить до базових галузей промисловості?  
1) електроенергетика; 
2) машинобудування; 
3) металургія; 
4) сільське господарство. 

23. (……) 
Яка з перелічених країн не належить до імпортерів енергоресурсів в Україну?  
1) Росія; 
2) Казахстан; 
3) Туркменістан; 
4) Угорщина. 

24. (……) 
Найважливішою ланкою чого є сільське господарство?  
1) реального сектору економіки; 
2) агропромислового комплексу; 
3) виробничої сфери; 
4) матеріального виробництва України. 

25. (……) 
Що розуміють під відчуженням майна, що перебуває у державній власності на користь 
фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями, з метою підвищення соціально-
економічної ефективності та залучення коштів на структурну перебудову економіки 
України?  
1) це приватизація;  
2) це роздержавлення; 
3) це відносини власності; 
4) це рейдерство. 
 
 
 
Декан економічного факультету    Р. В. Михайлишин 
 


