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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Процес зміни параметрів і структури системи у відповідь на зміни 

зовнішнього середовища – це  

А) революція 

Б) адаптація 

В) адаптивність 

 Г) управління 

 

2. Проявами адаптації можуть бути: 

А) еволюція 

Б) зміни 

В) навчання та самонавчання 

Г) всі відповіді вірні 

 

3. Адаптація  - це  

А) постійне пристосування системи до зовнішніх факторів досягається за 

рахунок інформації, зворотного зв’язку та негативної адекватної реакції з боку 

усіх структурних підрозділів на зміни, що відбуваються 

Б) властивість системи, що визначає її здатність успішно пристосовуватися 

до умов зовнішнього середовища, що змінюється 

В) природна, стихійна реакція економічних систем на дестабілізуючі 

впливи 

Г) здатність, характеристика економічних систем 

 

4. Властивість системи, що визначає її здатність успішно 

пристосовуватися до умов зовнішнього середовища, що змінюється 

називається: 

А) адаптивність 

Б) революція 

В) адаптація 

Г) управління 

 

5. Оберіть правильне твердження: 

А) адаптація –це процес пристосування до змін, а адаптивність  - 

властивість, характеристика системи (чи суб’єкта) 

Б)  адаптивність–це процес пристосування до змін, а адаптація - 

властивість, характеристика системи (чи суб’єкта) 

В) адаптація та адаптивність нічим не відрізняються, та означають  процес 

пристосування до змін будь-якого суб’єкта  

Г) нові умови діяльності до яких суб’єктам та системі необхідно 

пристосовуватись  



 

 

6. Поняття «адаптивна економіка» виникає як реакція на: 

А) стабільність економічної системи  

Б) глобальні кризи, в які з кожним разом втягується все більше країн 

В) планово-директивну економіку 

Г) всі відповіді вірні 

 

7. Система економічних інститутів, включаючи систему економічних 

політик, що базуються на моральних цінностях і переконаннях їх розробників -  

це 

А) економічна система 

Б) адаптивна економіка 

В) модель економіки 

Г) макроекономіка 

 

8. Форма організації економіки, яка пристосована до швидкого, 

гнучкого, адекватному і недорогому реагування на непередбачені зміни будь-

яких умов, як на рівні національної економіки, так і світового господарства в 

цілому, при збереженні прагнення до максимізації соціально-економічної 

ефективності -  це  

А) поведінкова економіка 

Б) ринкова економіка 

В)  біхевіористична економіка 

Г) адаптивна економіка 

 

9. Назвіть принципи адаптивної економіки: 

А) уміння пристосовуватися до нових умов, принцип ефективності 

управління 

Б) субсидіарності, єдності 

В прозорості, повноти охоплення 

Г) принцип ієрархічності та субсидіарності  

 

10. Сукупність принципів, інструментів і технологій ухвалення і 

виконання  управлінських рішень – це: 

А) модель економіки 

Б) економічна система 

В) механізм адаптивного управління підприємством 

Г) адаптивне управління 

 



11. Своєчасне виявлення, модернізація або ліквідація застарілих 

структур господарювання   -  це 

А) фактор впливу на адаптивність економіки 

Б) метод  досягнення адаптивної економіки 

 В) частина механізму управління адаптивною економікою 

Г) причина виникнення адаптивності в економіці 

 

12. Управління в системі з неповною апріорною інформацією про керований 

процес, яке змінюється в процесі накопичення інформації й застосовується 

з метою поліпшення якості роботи системи – це 

А) переривне управління 

Б) логістичне управління 

В) адаптивне управління 

Г) менеджмент 

 

13. Сукупність дій і методів, що характеризуються здатністю управляючої 

системи реагувати на зміну зовнішнього середовища –  

А) переривне управління 

Б) логістичне управління 

В) менеджмент 

Г) адаптивне управління 

 

 

14. Пошук найефективніших варіантів ухвалення і виконання рішення, 

направленого на функціонування й розвиток підприємств у конкурентному 

середовищ -  це  

А) мета адаптивного управління 

Б) завдання адаптивного управління 

В) об’єкт адаптивного управління 

Г) суб’єкт адаптивного управління 

 

15. Підтримка внутрішньої стабільності системи в умовах постійно змінного 

зовнішнього середовища – це  

А) мета адаптивного управління 

Б) завдання адаптивного управління 

В) об’єкт адаптивного управління 

Г) суб’єкт адаптивного управління 

 

16. Головне завдання адаптивного управління – це  



А) пошук найефективніших варіантів ухвалення і виконання рішення, 

направленого на функціонування й розвиток підприємств у конкурентному 

середовищ 

Б) підтримка внутрішньої стабільності системи в умовах постійно змінного 

зовнішнього середовища 

В) сукупність дій і методів, що характеризуються здатністю управляючої 

системи реагувати на зміну зовнішнього середовища 

Г) чинити опір внутрішнім та зовнішнім факторам розвитку підприємства 

 

17. Метою адаптивного управління є: 

А) пошук найефективніших варіантів ухвалення і виконання рішення, 

направленого на функціонування й розвиток підприємств у конкурентному 

середовищ 

Б) чинити опір внутрішнім та зовнішнім факторам розвитку підприємства 

В) сукупність дій і методів, що характеризуються здатністю управляючої 

системи реагувати на зміну зовнішнього середовища 

Г) підтримка внутрішньої стабільності системи в умовах постійно змінного 

зовнішнього середовища 

 

 

18. До принципів адаптивного управління НЕ належать: 

А) принцип резонансу,  принцип мотивації 

Б) принцип єдності, принцип субсидіарності 

В) принцип кооперації,  принцип управління через самоуправління 

Г) принцип постійного підвищення компетентності, принцип мотивації 

 

19.  До принципів адаптивного управління НЕ належать: 

А) принцип резонансу,  принцип управління через самоуправління  

Б) принцип кооперації,  принцип мотивації 

В) принцип точності, принцип ретроспективи 

Г) принцип постійного підвищення компетентності, принцип поточного 

саморегулювання 

 

 

20. За характером впливу адаптивне управління: 

А) поєднує адміністративне й партисипативне (сукупне, разом) управління 

Б) поєднує зовнішнє управління з внутрішнім (самоуправлінням) 

В) процесно-цільове, бо орієнтується і на процес, і на результат 

Г) всі відповіді вірні 

 

21. За суб’єктом управління адаптивне управління: 



А) поєднує адміністративне й партисипативне (сукупне, разом) управління 

Б) поєднує зовнішнє управління з внутрішнім (самоуправлінням) 

В) процесно-цільове, бо орієнтується і на процес, і на результат 

Г) всі відповіді вірні 

 

22. За орієнтацією адаптивне управління: 

А) поєднує адміністративне й партисипативне (сукупне, разом) управління 

Б) поєднує зовнішнє управління з внутрішнім (самоуправлінням) 

В) процесно-цільове, бо орієнтується і на процес, і на результат 

Г) вірна відповідь відсутня 

23. За характером змін в керуючій підсистемі адаптивні системи ділять на: 

А) самоналагоджувальні та самоорганізуючі 

Б) пошукові та без пошукові 

В) прямі та непрямі 

Г) активна та пасивні 

 

24. За способом вивчення об'єкта адаптивні системи діляться на: 

А) самоналагоджувальні та самоорганізуючі 

Б) пошукові та без пошукові 

В) прямі та непрямі 

Г) активна та пасивні 

 

 

25. Тип економіки, де ключовими факторами та засобами виробництва є 

цифрові дані та мережеві транзакції, а також їх використання як ресурсу, 

що дає змогу істотно збільшити ефективність та продуктивність діяльності 

та цінність для отриманих продуктів та послуг – це 

А) адаптивна економіка 

Б) цифрова економіка  

В) перехідна економіка 

Г) транзитивна економіка 

 

26. Перетворення наявних аналогових (іноді електронних) продуктів, процесів 

та бізнес-моделей організації, в основі якої лежить ефективне 

використання цифрових технологій - це 

А) адаптивність 

Б) цифрові технології 

В) цифрова трансформація 

Г) технологічна трансформація 

 

27. Інтеграцію цифрових технологій у всі сфери бізнесу – це  



А) адаптивність 

Б) цифрові технології 

В) технологічна трансформація 

Г) цифрова трансформація  

 

28. Суспільство, яке інтенсивно та продуктивно використовує цифрові 

технології для  власних потреб – це  

А) цифрове суспільство 

Б) трансформаційне суспільство 

В) адаптивне суспільство 

Г) оцифроване суспілство 

 

29. Основні принципи цифровізації сформульовано відповідно до  

А) Господарського кодексу  

Б) Програми впровадження цифрової економіки в Україні  

В) Стратегії економічного розвитку територій 

Г) Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

 

30. Цей принцип  цифровізації передбачає підвищення якості надання послуг, 

створення нових робочих місць, розвитку підприємництва, сільського 

господарства, транспорту, захисту навколишнього природного 

середовища, сприяння подоланню бідності, запобігання катастрофам, 

гарантування громадської безпеки тощо: 

А) створення переваг 

Б) рівного доступу 

В) розвитку інформаційного суспільства 

Г) ефективності, продуктивності та конкурентоздатності 

 

31. Цей принцип цифровізації передбачає досягнення цифрової трансформації 

галузей економіки, сфер діяльності, набуття ними нових конкурентних 

якостей та властивостей: 

А) створення переваг 

Б) рівного доступу 

В) розвитку інформаційного суспільства 

Г) ефективності, продуктивності та конкурентоздатності 

 

32. За даними принципом цифровізація повинна забезпечувати кожному 

громадянинові однаковий  доступ до послуг, інформації та знань, що 

надаються на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій: 

А) створення переваг 



Б) рівного доступу 

В) розвитку інформаційного суспільства 

Г) ефективності, продуктивності та конкурентоздатності 

 

33. Даний принцип цифровізації сприятиме створенню контенту, відповідно 

до національних або регіональних потреб сприяє соціальному та 

економічному розвитку, а також зміцненню інформаційного суспільства та 

демократії в цілому: 

А) створення переваг 

Б) рівного доступу 

В) розвитку інформаційного суспільства 

Г) ефективності, продуктивності та конкурентоздатності 

 

34. Напрямки розвитку цифрових технологій – це 

А) цифрові тренди  

Б) технологічні тренди 

В) конкурентні тренди 

Г) тенденції інформатизації 

 

35. Бар’єрами для розвитку цифрового тренду в Україні є: 

А) розвиток нової галузі економіки, нові робочі місця 

Б) проблеми захисту інтелектуальної власності 

В) поява ефективного інструменту управління 

Г) створення середовища, що унеможливлює корупцію як явище 

 

36. Бар’єрами для розвитку цифрового тренду в Україні є: 

А) поява ефективного інструменту управління 

Б) розвиток нової галузі економіки, нові робочі місця 

В) проблеми щодо захисту даних, ризики кібербезпеки 

Г) створення середовища, що унеможливлює корупцію як явище 

 

37. Можливості, які створює цифровий тренд для України: 

А) проблеми захисту інтелектуальної власності 

Б) проблеми щодо захисту даних, ризики кібербезпеки 

В) відсутність системи правил, регламентів, стандартів збирання, 

класифікації, зберігання та використання даних 

Г) розвиток нової галузі економіки, нові робочі місця 

 

38. Можливості, які створює цифровий тренд для України: 

А) проблеми захисту інтелектуальної власності 

Б) створення бази для розвитку всіх галузей та цифрової економіки  



В) відсутність системи правил, регламентів, стандартів збирання, 

класифікації, зберігання та використання даних 

Г) проблеми щодо захисту даних, ризики кібербезпеки 

 

39. Існують такі сценарії розвитку цифрової економіки в Україні залежно від 

оцінки критичності та необхідності здійснення швидких та глибоких змін 

у традиційному економічному укладі: 

А) інерційний (еволюційний) та цільовий (форсований) 

Б) традиційний та еволюційний 

В) кількісний та якісний  

Г) активний та пасивний  

 

40. Даний  сценарій розвитку цифрової економіки передбачає інерційне 

продовження тенденцій минулого, тобто сприйняття як непріоритетних 

технологізацію та цифровізацію економіки та використання людського 

капіталу  

А) інерційний (еволюційний) сценарій 

Б) цільовий (форсований) сценарій 

В)  активний сценарій  

Г) традиційний  сценарій 

 

 


