
Застосування адміністративних засобів державного регулювання економіки: 

забезпечує високі темпи економічного зростання 

зміцнює національну валюту 

є головним інструментом виконання середньострокових загальногосподарських державних програм 

коригує ринковий механізм там, де економічними засобами регулювання коригувати його 

неможливо або неефективно 

 

Державне регулювання економіки – це: 

врівноваження попиту і пропозиції на ринку 

створення правових, економічних і соціальних передумов розвитку господарства 

задоволення потреб національних товаровиробників 

забезпечення ефективності виробництва 

 

Регіональне управління – це: 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на інвестиційну діяльність регіону 

виявлення закономірностей регіонального розвитку 

процес розробки, обґрунтування, затвердження та реалізації управлінських рішень, спрямованих на 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіону 

процес розробки стратегії соціального та економічного розвитку регіону 

 

Регулювання регіонального розвитку здійснюють на основі: 

реалізації стратегії економічного і соціального розвитку регіону 

удосконалення процесу управління регіональним розвитком 

здійснення заходів регіональної економічної політики 

формування законодавчої бази, що регламентує процес економічного й соціального розвитку регіону 

 

До основних функції регіонального управління належать: 

визначення рівня економічного й соціального розвитку регіону, аналіз існуючої ситуації та 

прогнозування 

організація регіонального управління і мотивація регіонального розвитку 

контроль процесу економічного й соціального розвитку регіону та регулювання регіонального 

розвитку 

усі разом 

 

Регіональна економічна політика – це: 

сукупність напрямків, які розробляють органи державної влади для ефективного розвитку регіонів на 

основі раціонального використання їхнього ресурсного потенціалу 

система поглядів на шляхи й методи економічного розвитку регіону 

заходи, спрямовані на забезпечення економічного розвитку регіону 

усе разом 

 

Процес регіонального управління полягає у впливі: 

суб'єкта регіонального управління на об'єкти регіонального управління 

об'єкта регіонального управління на суб'єкт регіонального управління 

суб’єкта регіонального управління на розвиток галузей регіонального господарства 

об’єкта регіонального управління на організацію управління в регіоні 

 

Цілі й завдання регіональної політики залежать від: 

глави обласної державної адміністрації 

наявності природних і трудових ресурсів у регіоні 

спеціалізації господарства регіону 

рівня, специфіки розвитку регіону та місця в міжрегіональному і міжнародному поділі праці 



 

Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна відособленість виробників? 
встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці 
робить обмін у суспільстві узгодженим 
робить обмін у суспільстві необхідним 
робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні 
 
Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства? 
наявність суспільного поділу праці 
вільний вибір виробником напряму діяльності 
споживання вироблених благ всередині господарства 
опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням 
 
Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний поділ праці? 
встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці 
робить обмін у суспільстві узгодженим 
робить обмін у суспільстві необхідним 
робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні 
 
Яке з положень є визначенням товарного виробництва? 
це процес перетворення людиною природних благ в економічні 
це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти 
виробляють продукти і послуги для обміну, продажу 
це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти 
виробляють необхідні продукти і послуги 
це процес створення людиною вартості та споживчої вартості. 
 
Яке з визначень вірно розкриває сутність товару як економічної категорії? 
це продукти людської праці створені для продажу, обміну 
це продукти людської праці створені для задоволення власних потреб виробника 
це будь-яке благо, що задовольняє потреби людей 
це будь-яке благо, що створене працею людей 
 
Вартість це: 
пропорції в яких обмінюються товари 
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару 
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару 
найнижча із корисностей від споживання даного блага. 
 
Споживча вартість це: 
пропорції в яких обмінюються товари 
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару 
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару 
найнижча із корисностей від споживання даного блага 
 
Мінова вартість це: 
пропорції в яких обмінюються товари 
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару 
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару 
найнижча із корисностей від споживання даного блага 
 
Гранична корисність: 
пропорції в яких обмінюються товари 
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару 
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару 
найнижча із корисностей від споживання даного блага 



 
При сплаті відсотку за позику гроші виконують функцію: 
міри вартості 
засобу обігу 
засобу платежу 
засобу заощадження 
 
При оплаті купленого товару гроші виконують функцію: 
міри вартості 
засобу обігу 
засобу платежу 
засобу заощадження 
 
При підрахунках ефективності впровадження у виробництво інвестиційного проекту гроші виконують 
функцію: 
міри вартості 
засобу обігу 
засобу платежу 
засобу заощадження 
 
При складанні грошей в довгу панчоху гроші виконують функцію: 
міри вартості 
засобу обігу 
засобу платежу 
засобу заощадження 
 
При зарахуванні векселів банком гроші виконують функцію: 
міри вартості 
засобу обігу 
засобу платежу 
засобу заощадження 
 
Яка з функцій грошей найвразливіша при інфляції: 
міри вартості 
засобу обігу 
засобу платежу 
засобу заощадження 
 
«Гроші – це тимчасове вмістилище купівельної спроможності». На яку  
функцію більш за все орієнтує ця фраза: 
міри вартості 
засобу обігу 
засобу платежу 
засобу заощадження 
 
Для забезпечення виплат по вкладам: 
банк повинен тримати готівку у сейфі, розмір якої має бути рівним  
розміру вкладів 
банк повинен тримати в резервах лише частину суми вкладів, а  
надлишок грошових ресурсів над необхідними резервами може  
віддавати в позику 
банк повинен тримати готівку в сейфі, розмір якої має бути рівним  
розміру вкладів і процентів по вкладам 
вся готівка комерційних банків повинна зберігатися в центральному банку країни і при необхідності 
видаватися комерційному банку 
 



До принципів кредитування не належить: 
платність 
забезпеченість 
строковість 
прибутковість 
 
Норма обов’язкових резервів – це: 
розмір прибутку, що повинен отримувати банк на кожну гривню,  
надану в позику 
розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку 
розмір власних грошових ресурсів банку 
певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі  
або на спеціальному рахунку в центральному банку 
 
Ринок – це певний механізм: 
координації дій економічних суб’єктів 
взаємодії підприємств 
оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора 
забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів 
 
Ринок – це: 
певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший  
обмін товарів 
спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі цін та  
конкуренції 
система коопераційних зв’язків, яка склалася у результаті  
суспільного поділу праці 
діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми  
виробництва 
 
До функції ринку не належить розподіл: 
інвестицій 
прибутку підприємств 
товарів 
економічних ресурсів 
 
Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та  
пропозиції, то ця угода вигідна: 
покупцю 
продавцю 
обом 
нікому 
 
У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі  
можливо стверджувати: 
попит перевищував пропозицію 
попит був еластичний 
попит був нейтральним 
попит був нееластичним 
 
Бухгалтерські витрати – це: 
внутрішні та зовнішні витрати 
зовнішні витрати 
альтернативні та зовнішні витрати 
постійні та перемінні витрати 
 



Конкурентній фірмі при відсутності нормального прибутку, необхідно: 
збільшити ціну на свій товар 
збільшити обсяги виробництва 
залишити галузь 
діяти, як і раніше 
 
Облікова ставка – це: 
курс державних цінних паперів 
процентна ставка за позиками, які надає центральний банк  
комерційним банкам 
норма обов’язкових резервів комерційних банків 
процентна ставка за позиками комерційних банків 
 
Який інструмент для регулювання грошової маси не використовує  
центральний банк? 
зміну облікової ставки 
зміну норми обов’язкових резервів 
зміну ставки кредитування клієнтів 
операції з державними цінними паперами на відкритому ринку 
 
До активних банківських операцій не належить: 
купівля державних цінних паперів та акцій 
випуск та розміщення на первинному ринку власних цінних паперів 
надання довгострокових кредитів 
розміщення обов’язкових резервів у центральному банку 
 
До функції ринкової системи належить: 
інформація про ринкову кон’юнктуру 
стимулювання виробництва певних товарів 
координація попиту та пропозиції 
всі вказані відповіді правильні 
 
Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець – покупець) передбачає: 
відповідну кількість продавців і покупців 
кількісну перевагу продавців над покупцями 
наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на  
продавців недоброякісних товарів 
можливість вибору контрагента 
 
Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин: 
вільний рух цін 
точний облік виробником можливостей покупців 
ефективна збутова політика підприємств 
планування з боку державних органів 
 
Якщо точка фактичної угоди знаходиться ліворуч кривої попиту та  
праворуч кривої пропозиції, то ця угода вигідна: 
покупцю 
продавцю 
обом 
нікому 
 
У результаті підвищення ціни товару А виручка зменшилась. На цій  
підставі можливо стверджувати: 
попит перевищував пропозицію 
попит був еластичний 



попит був нейтральним 
попит був нееластичним 
 
Економічні витрати – це: 
внутрішні та зовнішні витрати 
зовнішні витрати 
альтернативні та зовнішні витрати 
постійні та перемінні витрати 

 
Пропорції між виробництвом і споживанням, між виробництвом засобів  
виробництва і предметів споживання, між промисловістю і сільським  
господарством, нагромадженням і споживанням – це пропорції: 
міжгалузеві 
міжрайонні 
внутрішньогалузеві 
народногосподарські 
 
Необхідність і межі використання окремих форм державного регулювання  
економіки, а також методів, за допомогою яких вони реалізуються, визначаються: 
прийнятою концепцією державного втручання в економіку 
метою соціально-економічного розвитку кожної країни 
збоями в ринковій економіці 
а) та б). 
 
Чому дорівнює  величина диференціальної ренти? 
різниці між ціною і витратами виробництва 
різниці між ціною і граничними витратами 
різниці між суспільною та індивідуальною цінами виробництва 
різниці між валовим і середнім доходом. 
 
Як визначається величина абсолютної земельної ренти? 
це різниця між валовим доходом і валовими витратами 
це різниця між валовим прибутком і перемінними витратами 
це різниця між валовим доходом і суспільною ціною виробництва 
це різниця між суспільною вартістю і ціною виробництва 
 
Розрахунок ВНП за доходами включають: 
заробітну плату 
пенсії та допомога по безробіттю 
доходи від власності 
рентні платежі 
 
Що із зазначеного нижче належить до доходів суб'єктів, отриманих в  
результаті особливого соціального стану? 
орендна плата 
заробітна плата 
пенсія 
заробітна плата державного службовця 
 
Основними засобами перерозподілу національного доходу є: 
субсидії на виробництво продукції 
пільги з оподаткування господарським суб’єктам 
податки та державні трансферти 
допомога благодійних фондів 
 
Чим відрізняється ВНП від ВВП: 



сумою вартостей, створеною на території даної країни із застосуванням іноземного капіталу 
сумою вартостей, створеною за кордоном за допомогою ресурсів даної країни 
правильно, якщо із ВВП відняти а) та додати б) 
правильно усе перераховане 
 
Внаслідок первинного розподілу національний доход набуває форм: 
оплати праці та валового прибутку 
державного бюджету і доходів населення 
заробітної плати, прибутку, ренти і процента 
грошових і натуральних доходів населення 
 
Від яких факторів залежить ціна землі? 
розміру ренти 
ставки позичкового процента 
попиту і пропозиції землі 
усіх перерахованих факторів 
 
Який вид ренти пов'язаний з розходженням у природній якості землі? 
абсолютна рента 
диференціальна рента I 
диференціальна рента II 
монопольна рента 
 
До системи економічних факторів держави в ринкових умовах не  
відносяться: 
планування 
ціноутворення 
кредит 
всі відповіді невірні 
 
В умовах економічного спаду ділової активності: 
співвідношення між інвестиціями і заощадженнями дорівнює 1 
обсяг заощаджень дорівнює обсягу інвестицій 
споживання інвестицій нижче 
усі відповіді неправильні 
 
У чому різниця між рентою і орендною платою? 
це те саме 
це сума абсолютної і диференціальної ренти 
це плата за користування капіталом, вкладеним у дану ділянку 
орендна плата включає крім ренти суму за користування  капіталом у  
вигляді будівель і споруд 
 
Національне багатство держави включає: 
усі ресурси держави, в т.ч. й потенційні 
нагромаджені матеріальні ресурси 
засоби виробництва та трудові ресурси 
все перераховане 
 
Що з перерахованого не належить до первинних доходів суб'єктів? 
заробітна плата 
пенсія 
прибуток 
рента 
 
Первинними доходами, отриманими від власності, можна визнати: 



заробітну плату, прибуток, ренту і процент 
прибуток і процент 
прибуток, процент і ренту 
ренту і процент 


