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1. Що розуміють під національною економікою?
а) національна економіка – це всі сфери життєдіяльності суспільства;
б) національна економіка – це цілісна система організації господарської діяльності, що
обмежена державними кордонами;
в) національна економіка – це окремі адміністративні регіони аж до окремого
підприємства;
г) національна економіка – це сфера виробництва, грошово-фінансова система, система
управління, соціальна, культурна і екологічна сфери.
2. Національна економіка є природосоціогосподарською системою, яка складається з:
а) окремих індивідів та соціальних спільнот, які об’єднані системою різних зв’язків і
взаємовідносин, специфічними за своєю природою;
б) конкретних історичних форм власності та сукупності економічних відносин, що
відповідають певним продуктивним силам і взаємодіють з ними, розвиваються на основі дії
об’єктивних економічних законів;
в) матеріальних і духовних благ, цілісна сукупність яких забезпечує умови
життєдіяльності людини;
г) природничої, соціальної та господарської підсистем.
3. Предметом вивчення національної економіки є:
а) діяльність у сфері виробництва й обміну;
б) гроші, банківська справа, капітал і багатство;
в) сукупність прийомів, способів та інструментів управління економікою країни;
г) система законів і закономірностей, що регулюють процеси та взаємозв’язки у складній
господарській системі держави.
4. Об’єктом дослідження національної економіки є:
а) секторна, галузева та регіональна структура господарства;
б) сукупність індивідуальних господарств одного рівня, що взаємодіють;
в) різні природногосподарські та соціоекономічні процеси та явища, що відбуваються в
ній;
г) усі відповіді неправильні.
5. Суб’єктами національної економіки є:
а) економіка окремих ринків (інфраструктурні інституції окремих ринків – товарного,
ресурсного, робочої сили тощо);
б) економіка територіально-економічних комплексів (територіально-регіональні галузеві
об’єднання);
в) суспільно-державні економічні інституції;
г) домашні господарства, підприємства, фірми, підприємницькі структури, держава.
6. З допомогою якого загальнонаукового методу аналізують структурні зміни в національній
економіці, керуючись вимогами субординації, координації, національної безпеки, економічної
ефективності та генетичних особливостей господарського розвитку?
а) методу наукової абстракції;
б) структурно-функціонального методу;
в) методу діалектики;
г) методу синергетики.
7. Суть якої функції національної економіки полягає у пізнанні економічних явищ та процесів з
метою обґрунтування нових тенденцій та моделей розвитку?
а) гносеологічної;

б) прикладної;
в) прогностичної;
г) виховної та світоглядної.
8. Суть якої функції національної економіки полягає в оцінці сучасної економічної кон’юнктури
та передбачені стратегічного розвитку різних її секторів та сфер?
а) прикладної;
б) гносеологічної;
в) виховної та світоглядної;
г) прогностичної.
9. Суть якої функції національної економіки полягає у розробці практичних рекомендацій на
підставі аналізу та оцінки різних фінансових, господарських та організаційних явищ, що
відбуваються у ній?
а) виховної;
б) гносеологічної;
в) прикладної;
г) прогностичної.
10. Суть якої функції національної економіки полягає у вихованні національної свідомості,
підвищенні рівня національної економічної культури та формуванні адекватного до цього
економічного світогляду?
а) гносеологічної;
б) прогностичної;
в) виховної та світоглядної;
г) прикладної.
11. До ознак національного суверенітету, які характеризують сучасну національну економіку,
не входить:
а) суверенітет і недоторканність території державного утворення;
б) суверенітет законотворчості і чинності правових актів на державній території;
в) суверенітет суспільно-культурної ідеології;
г) суверенітет людської гідності.
12. Які ознаки сучасної національної економіки визначають її здатність до самоорганізації себе
як суб’єкта міжнародних рівноправних партнерських господарських та інших зв’язків?
а) ознаки національного суверенітету;
б) ресурсно-виробничі ознаки;
в) господарсько-організуючі ознаки;
г) товарообмінні ознаки.
13. Серед ресурсно-виробничих ознак, що характеризують сучасну національну економіку,
виділяють:
а) трудовий потенціал;
б) національну державність;
в) національну грошову одиницю;
г) систему виходу на світові ринки.
14. Які ознаки сучасної національної економіки виявляються в наявності економічного
механізму, що визначає рівень поєднання людського капіталу з природним капіталом та
фізичним капіталом?
а) ознаки національного суверенітету;
б) ресурсно-виробничі ознаки;

в) господарсько-організуючі ознаки;
г) товарообмінні ознаки.
15. До основних передумов виникнення національної економіки не належить:
а) поглиблення суспільного поділу праці;
б) формування міцних централізованих держав;
в) високий рівень економічного добробуту;
г) духовна єдність населення.
16. Які ознаки сучасної національної економіки відображають передусім можливості
виробничої діяльності, структури виробництва, його спеціалізації?
а) ознаки національного суверенітету;
б) господарсько-організуючі ознаки;
в) ресурсно-виробничі ознаки;
г) товарообмінні ознаки.
17. Які ознаки сучасної національної економіки виявляються через розвинуту систему
внутрішніх ринків і спроможність вітчизняних товарів і послуг завойовувати світові ринки?
а) ознаки національного суверенітету;
б) ресурсно-виробничі ознаки;
в) господарсько-організуючі ознаки;
г) товарообмінні ознаки.
18. Галузева структура національної економіки не залежить від таких особливостей:
а) природних особливостей;
б) особливостей історичного розвитку;
в) особливостей політичної організації суспільства;
г) особливостей грошового обігу.
19. Які типи моделей національної економіки розрізняють за способом вираження
досліджуваного об’єкта?
а) логічні, табличні, графічні, економіко-математичні;
б) закриті, відкриті, екологічно збалансовані;
в) прості та складні;
г) поточні, управлінські, прогностично-стратегічні.
20. До загальнонаукових методів вивчення національної економіки не належить:
а) метод спостереження;
б) метод агрегування;
в) метод індукції;
г) метод історичної хронології.
21. Хто з вчених-економістів обґрунтував необхідність утвердження української національної
економіки, довівши, що держава потрібна для підтримки економічного розвитку країни, а
розвинута економіка є базою, гарантом незалежної держави?
а) М. Туган-Барановський;
б) І. Вернадський;
в) Ю. Бачинський;
г) В. Вернадський.
22. До найголовніших складових системи народного господарства за М. Туган-Барановським не
належить:

а) виробництво;
б) обмін;
в) розподіл;
г) споживання.
23. Який український вчений-економіст розглянув погляди економістів класичної школи на
індивідуальне та національне господарство?
а) С. Десницький;
б) М. Балудянський?
в) М. Зібер
г) Є. Птуха.
24. Заслугою якого вченого є визначення взаємозв’язку між мікро- і макрорівнями при
з’ясуванні сутності національної економіки?
а) М.Зібера;
б) Д. Піхна;
в) А. Антоновича;
г) Р. Оржецького.
25. У якій праці відомий український вчений М.Туган-Барановський виклав своє бачення
моделі економічної системи?
а) “Принципи політичної економії”;
б) “Вчення про граничну корисність господарських благ, як причину цінності”;
в) “Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і близький вплив на народне життя”;
г) “Паперові гроші і метал”.
26. Які українські економісти кінця XIX – початку ХХ ст. здійснили критичний аналіз
“Капіталу” К.Маркса?
а) М.Зібер; І.Франко; Ю.Бачинський;
б) Д.І.Піхно;
в) А.Я.Антонович;
г) О.Д.Білімович; Р.М.Оржецький.
27. Хто вперше в українській науковій літературі здійснив класифікацію потреб, виділивши
індивідуальні, регіональні та національні?
а) С.Десницький;
б) І.Вернадський;
в) Є.-Ф. Прокопович;
г) Л.Окіншевич.
28. Хто з відомих українських вчених розглядав національну економіку з позицій
фізіократизму?
а) В.Вернадський;
б) С.Десницький;
в) В.Каразин;
г) С.Оріховський.
29. Який український вчений-економіст провів дослідження трьох економічних систем, на яких
базується національне господарство?
а) С.Десницький;
б) М.Балудянський?
в) І.Вернадський;

г) М.Туган-Барановський.
30. Концепція національної економіки якого українського мислителя мала революційний
характер і обґрунтовувала ідею звільнення України від економічної експлуатації з боку Росії та
Польщі?
а) І.Франка;
б) Ю.Бачинського;
в) М.Зібера;
г) М.Бунге.
31. Економічною основою формування національних економічних інтересів є:
а) митні кордони, що зміцнюються;
б) національна самосвідомість, що зростає;
в) суспільний поділ праці, що поглиблюється;
г) державне регулювання економіки, що посилюється.
32. Яке визначення розкриває сутність національних економічних інтересів?
а) національні економічні інтереси – це сукупність життєвих благ, виготовлених в країні за
певний проміжок часу;
б) національні економічні інтереси – це сукупність необхідних умов сталого ефективного
функціонування та розвитку національного господарства;
в) національні економічні інтереси – це сукупність намагань окремих людей та різних
соціальних груп реалізувати свою мету;
г) усі відповіді є правильними.
33. Представляє і захищає систему національних економічних інтересів:
а) суспільство;
б) національна держава;
в) громадські організації;
г) корпорації.
34. Підтвердженням того, що держава є не лише суб’єктом захисту національних економічних
інтересів, але й джерелом їхніх загроз, є те, що вона:
а) створює громадські блага;
б) використовує бюджетні кошти не за цільовим призначенням;
в) визначає обсяги побічних позитивних чи негативних наслідків;
г) усі відповіді правильні.
35. На якому етапі побудови моделі ринкової економіки перебуває Україна згідно з її
нинішніми національними економічними інтересами?
а) завершення процесу становлення основ соціальної ринкової системи господарювання;
б) триває процес переходу від адміністративно-командної до ринкової системи;
в) утвердження українського різновиду моделі соціальної ринкової економіки змішаного
типу;
г) усі відповіді неправильні.
36. Які національні економічні інтереси називають пріоритетними?
а) ті інтереси, реалізація яких не вимагає від суспільства значних витрат часу і економічних
ресурсів;
б) ті інтереси, безпосереднім наслідком реалізації яких стає підвищення рівня якості життя
суспільства;

в) ті інтереси, без першочергової реалізації яких неможливо вирішити інші важливі
проблеми, а отже, і досягнути бажаного стратегічного результату;
г) ті інтереси, реалізація яких задовольняє потреби провідних національних промисловофінансових груп.
37. Головним напрямом посилення ролі української держави як захисника національних
економічних інтересів є:
а) забезпечення фінансування науки і освіти на рівні, передбаченому чинним
законодавством;
б) зниження рівня тінізації вітчизняної економіки;
в) посилення ступеня публічності процесу прийняття і виконання рішень державних
структур;
г) усі відповіді неправильні.
38. В якому нормативно-правовому документі визначено, що “забезпечення екологічної безпеки
і підтримання екологічної рівноваги території України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи… є обов’язком держави”?
а) Конституції України;
б) Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
в) Земельному кодексі України;
г) Законі України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 рр.”.
39. Яке із зазначених тверджень не характеризує стан екологічної безпеки в Україні?
а) дві третини забруднювальних речовин потрапляють у повітря від стаціонарних джерел
забруднення промислових підприємств;
б) основним джерелом фінансування природоохоронних заходів та оновлення, поточного і
капітального ремонту основних фондів природоохоронного призначення залишаються власні
кошти підприємств;
в) основними чинниками скидання великих обсягів забруднених стоків у поверхневі
водойми є нестача в більшості населених пунктів країни централізованого водовідведення,
незадовільний стан наявних очисних споруд та ін.;
г) зменшення викидів і скидів забруднювальних речовин в природне довкілля вітчизняними
підприємствами в 2008-2009 рр. зумовлене підвищенням ефективності екологічної політики
40. Погіршення стану продовольчої безпеки в Україні в період фінансово-економічної кризи
виявлялося у:
а) зростанні середньодушового споживання м’яса і м’ясопродуктів;
б) зростанні питомої ваги витрат домогосподарств на харчування у сукупних витратах;
в) наявності достатніх запасів у державному інтервенційному фонді;
г) усі відповіді правильні.
41. Що з нижчепереліченого не становить загрози технологічній безпеці України?
а) низька питома вага високотехнологічних виробництв у ВВП;
б) значне фізичне і моральне зношення матеріально-технічної бази наукових установ;
в) споживацьке ставлення до природи;
г) погіршення структури наукових кадрів.
42. До основних чинників, які становлять загрозу енергетичній безпеці України, не належить:
а) висока енергомісткість вітчизняної економіки;
б) незадовільний стан основних виробничих фондів паливно-енергетичного комплексу;
в) низька платоспроможність споживачів енергії;

г) швидке зростання технічної оснащеності виробництва і побуту.
43. Який вид безпеки національної економіки характеризується рівнем збалансованості
бюджету та показниками його дефіцитності?
а) боргова безпека;
б) фінансова безпека;
в) бюджетна безпека;
г) усі відповіді неправильні.
44. Діяльність, пов’язану з виробництвом і продажем легальних товарів і послуг без належного
документального оформлення/ реєстрації підприємства називають:
а) неофіційною;
б) кримінальною;
в) іллегальною;
г) чорною.
45. Діяльність домогосподарства, пов’язану з виробництвом товарів і послуг для задоволення
власних потреб і потреб членів своєї сім’ї, називають:
а) кримінальною;
б) неофіційною;
в) темно-сірою;
г) іллегальною.
46. Прикладом іллегальної економічної діяльності є:
а) роздрібна торгівля, не зареєстрована податковими органами;
б) вирощування сільськогосподарської продукції підсобними
особистого споживання;
в) незаконна торгівля зброєю;
г) праця домогосподинь.
47. Яким методом не оцінюють обсяги тіньової економіки в Україні?
а) монетарним методом;
б) методом збитковості підприємств;
в) методом специфічних індикаторів;
г) електричним методом.
48. Однією з ознак тіньової економіки в Україні є:
а) ухилення від сплати податків;
б) корупція та хабарництво;
в) відтік капіталу;
г) усі відповіді правильні.
49. До основних чинників тінізації вітчизняної економіки не належить:
а) відсутність повноцінного ринкового середовища;
б) системні вади податкової політики;
в) недостатність інституційного забезпечення;
г) боргова залежність країни.
50. Детінізація національної економіки України можлива завдяки:
а) створенню умов для легальної зайнятості;
б) доларизації національної економіки;
в) значному податковому тиску;

господарствами

для

г) низькому рівню оплати праці.

