Фахове вступне випробування із профільних дисциплін
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра
за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст
за спеціальністю

292 Міжнародні економічні відносини
Варіант 0
1. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?
А) фізіологічні потреби людини
Б)
об'єктивна
потреба
у
товарах
та
послугах,
забезпечують життєдіяльність людини
В) потреби у відтворенні робочої сили
Г) потреби у праці та вільному часі

що

2. Економічні закони відображають:
А) істотні, стійкі, такі, що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові
зв'язки і залежності реальних економічних явищ і процесів
Б) ставлення людей до сил природи
В) суперечності між продуктивними силами та виробничими відносинами
Г) взаємодію сил природи
3. Що логічно зайве у цьому переліку? (Увага: тест пов’язаний виключно з
потребами).
А) ковбаса
Б) сталь
В) велосипед
Г) телевізор
4. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:
А) об’єктивні
Б)суб’єктивні
В) не можуть мати формалізованого виразу
Г)діють лише у людському суспільстві
5. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що
вони:
А) не можуть мати формалізованого вираження
Б) діють лише у людському суспільстві
В)суб'єктивні
Г) об'єктивні

6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією
економічної теорії?
А) пізнавальну
Б) політичну
Г) методологічну
В) практичну
7. Правильно визначені економічні закони встановлюють:
А) єдино можливий хід економічних подій
Б) лише досить приблизний хід економічних подій
В) найімовірніший хід економічних подій
Г) не характеризують можливого розвитку економічних подій
8. Економічна політика - це:
А)
цілеспрямована система погоджених та пов'язаних між собою
найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки
країни
Б) здатність до прийняття господарських рішень
В)здатність керувати економічними процесами
Г)політика екологічної безпеки країни
9. Стійкі, сутнісні, постійно повторювальні зв’язки між економічними
явищами-це:
А) економічні категорії
Б)економічні закони
В)економічні закономірності
Г) економічна політика
10. Що є умовою виникнення та відтворення потреб?
А) суспільна свідомість
Б) взаємодіюче функціонування процесів виробництва та споживання
В) сфера споживання
Г) сфера виробництва
11. Економічна категорія-це:
А) поняття, занесене до економічної енциклопедії
Б) слово іноземного походження, що характеризує той або інший стан
економіки
В) слово, що використовується в економічній науці
Г) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища
12. Яке з визначень точніше передає сутність предмету економічної теорії:
А)наука про суспільство на різних стадіях його розвитку

Б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального
використання обмежених ресурсів
В) наука про управління підприємствами для досягнення максимального
прибутку
Г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення
актуальних соціальних проблем
13. До особливостей економічних законів (порівняно із законами природи) не
можна віднести:
А) встановлюють найімовірніший характер зв’язків
Б) меншу міру суворості та точності
В) порівняно більшу історичну рухомість (змінюваність)
Г) не типовість зв’язку, який встановлюється
14. Чим економічне благо принципово відрізняється від не економічного?
А) воно здатне задовольняти потреби людини
Б) воно не є продуктом людської праці, але здатне задовольняти потреби
людини
В) кількість його обмежена порівняно з потребами в ньому
Г) воно є продуктом праці та здатне задовольняти потреби людини
15. Усвідомлення потреб означає появу:
А) інтересу
Б) стимулу
В) дії
Г) нової потреби
16.Потреба це:
А) необхідність людини в будь-чому
Б) об’єктивна необхідність людини в чомусь, що спонукає її до діяльності
В) мотивація людини до діяльності
Г) можливість людини задовольнити свою потребу в будь-чому
17. Яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів?
А) безмежність
Б) обмеженість
В) різноманітність
Г) корисність
18. До основних економічних цілей суспільства неможливо віднести:
А) досягнення економічного зростання
Б) підвищення рентабельності підприємства
В) забезпечення зайнятості
Г) досягнення стабільного зростання

19. ІЦо не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?
А) метод фізико-математичних спостережень
Б) метод наукової абстракції
В) метод індукції та дедукції
Г) метод аналізу та синтезу
20. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання:
А) вимушене спрощення об’єкту, що досліджується, для глибокого
вивчення його окремих сторін
Б) висування гіпотез та їх подальша перевірка на фактах
В) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формується
певна залежність між економічними явищами
Г) все вказане неправильне
21. Яке з визначень точніше передає сутність індуктивного методу пізнання:
А) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах
Б) попереднє формулювання економічних законів та їх подальша перевірка
на фактах
В) рух окремих фактів до загальних висновків
Г) все вказане неправильне
22. Чи є раціональною поведінка:
А) призера олімпіади з шахів, що віддає на благодійні цілі половину
отриманого ним призу в 50тис. дол.
Б) все зазначене правильне
В)талановитої актриси, що в розквіті слави покинула сцену та пішла до
монастиря?
Г) людина, яка надає перевагу палінню цигарок заняттю спортом
23. Альтернативні витрати на отримання освіти в коледжі не містять в собі:
А) заробітної плати, яку ви отримували б, якби вам не потрібно було
відвідувати університет
Б) коштів, витрачених на підручники
В) плати за навчання
Г) коштів, витрачених на їжу
24. Пізнавальна (позитивна) функція економічної теорії спрямована на
вивчення:
А) шляхів подолання спаду виробництва
Б) шляхів забезпечення економічного зростання
В) методів державного регулювання економіки
Г) фактичного стану економіки
25. Нормативна функція економічної теорії спрямована на розробку:

А) причин зростання інфляції
Б) рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку
В) наслідків економічної кризи
Г) причин спаду виробництва
Ключі до тестових завдань
з фахового вступного випробування із профільних дисциплін
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
за скороченим терміном
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
за спеціальністю

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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