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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Виконання тестових завдань є невіддільною складовою навчального 
процесу. Мета тестових завдань з дисципліни “Державне регулювання 
економіки” — визначити рівень засвоєння студентами основних термі-
нів, понять, принципів, законодавчих актів та шляхів економічного 
впливу, на які спирається державне регулювання економіки. 

Під час виконання тестових завдань студенти закріплюють теоретич-
ні знання, набуті в процесі вивчення курсу “Державне регулювання еко-
номіки”, а також знання, отримані при вивченні інших дисциплін — ма-
кроекономіки, економічної теорії, прогнозування та макроекономічного 
програмування. 

Якщо студент правильно відповість на 100 % тестових завдань він 
отримає оцінку “відмінно”, на 80 % — “добре”, на 50 % — “задовільно”, 
менш як на 50 % — “незадовільно”. У разі незадовільної оцінки студент 
повинен повторити матеріал з цих тем дисципліни та повторно пройти 
тестове опитування.  

Необхідно пам’ятати, що не на всі запитання можна відповісти одно-
значно, зазначивши одну правильну відповідь з кількох наведених, тес-
тові запитання можуть мати кілька правильних відповідей.  

Варіант тестових завдань студент вибирає за першою літерою свого 
прізвища (див. таблицю). 

 
Перша літера прізвища студента Номер варіанта тестових завдань 

А, Л, Ф 1 
Б, М, Х 2 
В, Н, Ц 3 
Г, Й, Ч 4 
Д, О, Ш 5 
Є, П, Щ 6 
Ж, Р, Е 7 
З, С, Ю 8 
І, Ї, Т, Я 9 
К, У 10 
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ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  
з дисципліни  

“ДЕРЖАВНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ЕКОНОМІКИ” 

Варіант 1 

1. Державне регулювання економіки — це: 

а) врівноваження попиту і пропозиції на ринку; 
б) створення правових, економічних і соціальних передумов; 
в) задоволення потреб національних товаровиробників; 
г) підтримка інтересів чиновників; 
д) забезпечення ефективності виробництва. 

2. Об’єктами державного регулювання економіки є: 

а) наймані працівники та службовці; 
б) профспілки та асоціації; 
в) сфери економічної діяльності; 
г) зовнішньоекономічні зв’язки. 

3. Фіскальна функція бюджету означає: 

а) збільшення або зменшення сукупної пропозиції; 
б) використання податкових пільг; 
в) створення фінансової бази для функціонування економіки; 
г) використання державного бюджету для перерозподілу національ-

ного доходу; 
д) збільшення податків і зменшення витрат. 

4. Грошово-кредитне регулювання економіки здійснюється шля-
хом: 

а) грошової емісії; 
б) прискореної амортизації; 
в) операцій з державними цінними паперами; 
г) маніпулювання обліковою ставкою і змінювання норми 

обов’язкових резервів; 
д) підвищення заробітної плати і пенсій. 
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5. До методів державного регулювання підприємницької діяльно-
сті у промисловому виробництві належать: 

а) регулювання цін на всі види промислової продукції; 
б) застосування системи податків і податкових пільг; 
в) державні дозволи та контроль за розміщенням промислових під-

приємств; 
г) грошово-кредитне регулювання; 
д) матеріально-технічне постачання підприємств. 

6. До системи органів, які забезпечують загальні засади держав-
ного регулювання фінансової сфери, належать: 

а) Національний банк України; 
б) Міністерство фінансів України; 
в) Верховна Рада України; 
г) Кабінет Міністрів України; 
д) Президент України. 

7. У країні виник дефіцит товарів, зростають ціни. Зазначте, 
яким заходам державної економічної політики Ви віддаєте перевагу: 

а) заморозити ціни, ввести штрафні санкції за їх підвищення; 
б) ввести бюджетне субсидування деяких окремих цін з метою їх 

зниження; 
в) стимулювати капіталовкладення у створення нових виробничих 

потужностей; 
г) розпочати випуск дефіцитних товарів на державних підприємст-

вах; 
д) зняти кількісні обмеження на імпорт, знизити мито. 

8. Політика протекціонізму у міжнародній торгівлі допомагає: 

а) збільшити валютні надходження; 
б) зменшити вплив негативних тенденцій на національну економіку; 
в) захистити національні галузі економіки від іноземної конкуренції; 
г) надати іншим країнам статус найбільшого сприяння у взаємній 

торгівлі; 
д) збільшити зайнятість населення. 
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9. У системі оподаткування головними прямими податками є: 

а) податок на прибуток; 
б) податок на майно; 
в) податок на прибуток підприємств; 
г) прибутковий податок з громадян; 
д) мито. 

10. Основними законодавчими актами, які регулюють ринок праці 
в Україні, є: 

а) Закон України “Про систему оподаткування”; 
б) Закон України “Про інвестиційну діяльність”; 
в) Закон України “Про власність”; 
г) Закон України “Про зайнятість населення”; 
д) Закон України “Про підприємництво”. 

Варіант 2 

1. Основними завданнями держави з ринковою системою господа-
рювання є: 

а) встановлення стабільного рівня цін; 
б) забезпечення високого рівня зайнятості населення; 
в) сприяння стабільному зростанню національного виробництва; 
г) перерозподіл доходів на користь найменш захищених груп насе-

лення; 
д) розроблення директивних планів розвитку економіки. 

2. Соціальними функціями держави є: 

а) визначення мінімального розміру заробітної плати; 
б) підвищення рівня зайнятості; 
в) підтримання макроекономічної рівноваги національного ринку; 
г) забезпечення підприємців технікою, новітніми технологіями; 
д) матеріальне забезпечення безробітних. 

3. Державне регулювання економіки потрібне: 

а) у разі природної монополії; 
б) у разі ринкової монополії; 
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в) у разі недоліків у ціновій системі; 
 
г) за наявності конкурентного середовища; 
д) за наявності директивного планування. 

4. Державне регулювання аграрного бізнесу здійснюється за та-
кими основними  напрямами: 

а) регулювання цін і фермерських доходів; 
б) бюджетне фінансування; 
в) регулювання заробітної плати; 
г) впровадження досягнень НТП; 
д) кредитування і оподаткування. 

5. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає: 

а) розширення іпотечного кредитування; 
б) пряме управління інвестиціями; 
в) регулювання умов інвестиційної діяльності; 
г) контроль за законністю здійснення інвестиційної діяльності інве-

сторами; 
д) розміщення державних підприємств. 

6. Державне грошово-кредитне регулювання в Україні здійснює: 

а) Міністерство фінансів України; 
б) Національний банк України; 
в) Ощадний банк України; 
г) Торговельно-промислова палата України; 
д) комерційні банки. 

7. До економіко-математичних методів прогнозування нале-
жать: 

а) кореляційно-регресійний; 
б) наукової обґрунтованості; 
в) альтернативний ; 
г) виробничих функцій; 
д) дослідження операцій. 

8. Державний сектор переважає в таких галузях економіки: 

а) у роздрібній торгівлі; 
б) інфраструктурі ринку; 
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в) готельному господарстві; 
г) сільському господарстві; 
д) науці та науковому обслуговуванні. 

9. Кабінет Міністрів України виконує такі функції: 

а) забезпечує ведення фінансової, цінової, інвестиційної, податкової 
політики; 

б) керує об’єктами державної власності відповідно до законів Укра-
їни; 

в) організує і затверджує роботу Адміністрації Президента України; 
г) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяль-

ності. 

10. Зовнішній державний борг — це: 

а) борг іноземним державам; 
б) борг державним підприємствам; 
в) борг Центральному банку; 
г) борг іноземним організаціям. 

Варіант 3 

1. До економічних методів державного регулювання економіки 
належать: 

а) податкова політика; 
б) регулювання цін; 
в) регулювання конкуренції; 
г) державні дотації; 
д) структурна перебудова. 

2. Змінюючи облікову ставку, центральний банк прагне: 

а) захистити економіку країни від експансії іноземного капіталу; 
б) пом’якшити циклічні коливання; 
в) вирівняти платіжний баланс; 
г) стабілізувати ціни; 
д) підвищити доходи державного бюджету. 

3. Державне регулювання ринкової економіки передбачає: 

а) мінімізацію негативних наслідків ринкових процесів; 
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б) визначення мінімальної заробітної плати; 
в) забезпечення всього населення країни роботою; 
г) створення правових, фінансових і соціальних передумов ефектив-

ного функціонування ринкової економіки. 

4. Податкова система країн з розвиненою ринковою економікою 
характеризується: 

а) прогресивним характером оподаткування; 
б) визначенням початкових сум, що не оподатковуються; 
в) регресивним характером оподаткування; 
г) наявністю різноманітних податкових пільг і знижок. 

5. На макрорівні проблеми регулювання інвестиційної діяльності 
та розвитку в Україні вирішують: 

а) Міністерство економіки; 
б) Фонд державного майна; 
в) Державний комітет у справах будівництва, архітектури та  

житлової політики; 
г) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

6. До методів прямого державного регулювання оплати праці на-
лежать: 

а) регулювання фонду споживання; 
б) оподаткування підприємств і доходів працівників; 
в) визначення мінімальної заробітної плати; 
г) визначення умов і розмірів оплати праці в бюджетних установах і 

організаціях; 
д) визначення розмірів посадових окладів керівників державних 

підприємств. 

7. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі 
включають: 

а) ліцензування та квотування; 
б) встановлення експортних та імпортних тарифів; 
в) специфічні вимоги до товарів; 
г) запровадження підвищених вимог до якості, санітарних та інших 

стандартів. 
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8. Антимонопольна політика держави включає: 

а) заохочення диверсифікації; 
б) жорсткий контроль над цінами підприємств-монополістів; 
в) інтеграцію великих управлінських, виробничих і комерційних 

структур; 
г) підтримку конкуренції; 
д) справедливий розподіл доходів. 

9. У країні виник дефіцит товарів, зростають ціни. Зазначте, 
яким заходам державної економічної політики Ви віддаєте перевагу: 

а) зняти кількісні обмеження на імпорт, знизити мито; 
б) заморозити ціни, ввести штрафні санкції за їх підвищення; 
в) ввести бюджетне субсидування деяких окремих товарів з метою 

зниження їх ціни; 
г) застосувати стимулювання капіталовкладення у створення нових 

виробничих потужностей; 
д) розпочати випуск дефіцитних товарів на державних підприємст-

вах. 

10. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є: 

а) Верховна Рада України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Фонд державного майна України; 
г) Адміністрація Президента України; 
д) Верховний Суд України. 

Варіант 4 

1. До адміністративних методів державного регулювання еконо-
міки належать: 

а) норми і нормативи; 
б) податкові пільги; 
в) регулювання конкуренції; 
г) забезпечення паливними і природними ресурсами; 
д) організаційно-структурна політика. 
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2. Основними елементами механізму економічного втручання 
держави є: 

а) податки; 
б) заробітна плата; 
в) ціни; 
г) трансфертні платежі; 
д) урядові закупки. 

3. Основними чинниками, що зумовлюють рівень прожиткового 
мінімуму населення, є: 

а) ціни виробників промислової продукції; 
б) заробітна плата; 
в) інфляція; 
г) кількісна оцінка набору споживчих благ та послуг; 
д) обмінний валютний курс. 

4. До прямих методів державного регулювання цін належать: 

а) застосування фіксованих цін; 
б) зміна ставок ввізного мита; 
в) “заморожування” цін; 
г) встановлення граничних рівнів цін. 

5. Економічна функція держави полягає: 

а) у забезпеченні прав і свобод кожної людини; 
б) у підтриманні суверенітету держави; 
в) у створенні передумов, необхідних для ефективної економічної 

діяльності суспільства; 
г) у забезпеченні цілісності та збереженні існуючого суспільного 

ладу. 

6. Економічними методами державного регулювання структур-
них зрушень в економіці є: 

а) пряме державне інвестування; 
б) залучення вітчизняного приватного капіталу; 
в) реформування форм власності; 
г) підвищення відсоткових ставок за кредит; 
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д) залучення іноземних інвестицій. 

7. Для прогнозування рівня життя населення та його державно-
го регулювання  використовують такі показники: 

а) реальна заробітна плата; 
б) прожитковий мінімум; 
в) межа малозабезпеченості; 
г) номінальна заробітна плата; 
д) мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія. 

8. При переході до ринкової економіки держава: 

а) забезпечує мікроекономічну стабілізацію; 
б) здійснює роздержавлення і приватизацію державних підприємств; 
в) знімає різні заборони і обмеження на підприємницьку діяльність; 
г) жорстко контролює ціни і доходи населення; 
д) формує конкурентне середовище. 

9. Методами державного регулювання зовнішньої торгівлі є: 

а) політика протекціонізму; 
б) політика відкритих дверей; 
в) тарифні методи; 
г) нетарифні методи. 

10. Дефіцит державного бюджету покривається за рахунок: 

а) емісії; 
б) продажу державних облігацій на ринках; 
в) продажу державного майна; 
г) продажу приватних підприємств і фірм; 
д) збільшення податків і зменшення витрат. 

Варіант 5 

1. До протекціоністських методів державного регулювання еко-
номіки належать: 

а) квоти і ліцензії; 
б) норми і нормативи; 
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в) сприяння вітчизняним інноваціям; 
г) валютне регулювання; 
д) організаційно-структурна політика. 

2. Основоположником теорії державного регулювання економіки 
є: 

а) А. Сміт; 
б) Д. Рікардо; 
в) Дж. Кейнс; 
г) К. Маркс;  
д) А. Маршалл. 

3. Основними складовими індексу людського розвитку (ІЛР) є: 

а) рівень заробітної плати; 
б) тривалість життя населення; 
в) обсяг ВВП на душу населення; 
г) рівень освіти; 
д) прожитковий мінімум. 

4. Валютне регулювання  включає: 

а) антидемпінгові заходи; 
б) імпортні депозити; 
в) валютні обмеження; 
г) регулювання валютних курсів; 
д) регламентацію митних процедур. 

5. Залежно від способу прогнозування і наявності інформаційних 
даних методи прогнозування поділяють: 

а) на макроструктурні; 
б) оперативні; 
в) фактографічні; 
г) формалізовані; 
д) експертні (інтуїтивні). 

6. Застосування адміністративних засобів державного регулю-
вання економіки: 
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а) забезпечує високі темпи економічного зростання; 
б) зміцнює національну валюту; 
в) є головним інструментом виконання середньострокових загально-

господарських державних програм; 
г) коригує ринковий механізм там, де економічними засобами регу-

лювання коригувати його неможливо або неефективно; 
д) зменшує диспропорції в галузевій і територіальній структурі   

економіки країни. 

7. Політика протекціонізму в міжнародній торгівлі допомагає: 

а) збільшити валютні надходження; 
б) зменшити вплив на національну економіку негативних тен- 

денцій; 
в) захистити від іноземної конкуренції національні галузі економіки; 
г) надати іншим країнам статус найбільшого сприяння у взаємній 

торгівлі; 
д) збільшити зайнятість населення. 

8. Фіскальна політика  держави означає: 

а) збільшення або зменшення сукупного попиту; 
б) використання державою податків; 
в) створення фінансової бази для функціонування держави; 
г) використання державного бюджету для перерозподілу національ-

ного доходу.  
д) зміну системи оподаткування та державних видатків. 

9. Об’єктами державного регулювання ринку праці є: 

а) сприяння пошуку робочого місця; 
б) зайнятість, розподіл та перерозподіл робочої сили; 
в) соціальні та трудові відносини; 
г) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників; 
д) надання грошової допомоги. 

10. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання 
економіки має таку структуру: 

а) торговельний баланс; 
б) баланс послуг та некомерційних платежів; 
в) баланс залучення іноземного капіталу; 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

15 

г) баланс поточних операцій, операцій з капіталом та фінансових 
операцій; 

д) баланс зміни валютного курсу. 

Варіант 6 

1. Об’єктами державного регулювання економіки є: 

а) економічні підсистеми; 
б) соціально-економічні системи та процеси; 
в) відносини та ринки; 
г) міністерства різного типу; 
д) об’єднання підприємців і фермерів. 

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності визначають: 

а) показники економічного і соціального розвитку України; 
б) стан державних і місцевих бюджетів; 
в) національні та регіональні програми розвитку виробництва; 
г) податкова політика держави; 
д) валютне регулювання. 

3. Пряме державне регулювання інноваційної діяльності здійсню-
ється за допомогою: 

а) демократизації та децентралізації управління у сфері науки і тех-
ніки; 

б) визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки; 
в) формування і реалізації національних та державних науково-

технічних програм; 
г) проведення державної науково-технічної експертизи; 
д) врахування вимог екологічної безпеки. 

4. До методів державного регулювання підприємницької діяльно-
сті в промисловості належать: 

а) державні дозволи та контроль за розміщенням промислових під-
приємств; 

б) регулювання цін на всі види промислової продукції; 
в) застосування системи податків і податкових пільг; 
г) грошово-кредитне регулювання; 
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д) матеріально-технічне постачання підприємств. 

5. Головними нормативними актами, які регулюють ринок праці 
в Україні, є: 

а) Закон України “Про систему оподаткування”; 
б) Закон України “Про інвестиційну діяльність”; 
в) Закон України “Про власність”; 
г) Закон України “Про зайнятість населення”; 
д) Закон України “Про підприємництво”. 

6. На макрорівні функції державного регулювання рівня життя і 
соціального захисту населення в Україні виконують: 

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції; 
б) Міністерство праці та соціальної політики; 
в) Міністерство промислової політики; 
г) Міністерство фінансів; 
д) Міністерство юстиції. 

7. Антимонопольна політика держави включає: 

а) жорсткий контроль над цінами підприємств-монополістів; 
б) інтеграцію великих управлінських, виробничих і комерційних 

структур; 
в) підтримку конкуренції; 
г) заохочення диверсифікації; 
д) справедливий розподіл доходів.   

8. Для іноземних суб’єктів господарської діяльності на території 
України встановлені такі правові режими: 

а) національний режим; 
б) преференційний режим; 
в) податковий режим; 
г) режим найбільшого сприяння; 
д) спеціальний режим. 

9. До прямих методів державного регулювання цін належать: 

а) зміна ставок ввізного мита; 
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б) “заморожування” (блокування) цін; 
в) встановлення граничних рівнів цін; 
г) застосування фіксованих цін; 
д) пільгове оподаткування та кредитування. 

10. Основною метою регулювання оплати праці є: 

а) забезпечення працюючим життєво необхідного рівня споживання; 
б) забезпечення кожному працівникові певної величини пенсії; 
в) збереження реального рівня заробітної плати; 
г) встановлення тісного взаємозв’язку заробітної плати із продукти-

вністю праці; 
д) досягнення рівності всіх працівників в оплаті праці. 

Варіант 7 

1. У Державній програмі економічного і соціального розвитку 
України розробляються такі основні питання: 

а) обґрунтування стратегічних цілей і пріоритетів соціально-
економічної політики держави; 

б) напрями реалізації соціально-економічної політики держави; 
в) фінансові можливості держави; 
г) підсумки економічного і соціального розвитку держави; 
д) прогноз макроекономічних показників. 

2. До концептуальних орієнтирів структурної перебудови еконо-
міки України, що створюють умови для її здійснення, належать: 

а) підвищення економічної самостійності суб’єктів ринкового сере-
довища; 

б) підвищення експортної орієнтації економіки; 
в) ресурсозберігаюча спрямованість економіки; 
г) координація дій щодо ефективного використання економічних 

ресурсів; 
д) спеціалізація в міжнародному поділі праці. 

3. Визначальними завданнями держави з ринковою економікою є: 

а) забезпечення високого рівня використання чинників виробництва; 
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б) підтримка стабільного рівня цін; 
в) сприяння стабільним темпам зростання ВВП; 
г) підтримка платоспроможності громадян; 
д) створення вільних економічних зон. 

4. Критеріями підвищення конкурентоспроможності економіки 
є: 

а) прогноз кон’юнктури на зовнішніх і внутрішніх ринках; 
б) збільшення прошарку середнього класу; 
в) підвищення продуктивності праці; 
г) зростання реальних темпів ВВП; 
д) збільшення питомої ваги високотехнологічної продукції у загаль-

ному обсязі виробництва. 
 
 

5. Державне регулювання обігу цінних паперів відбувається шля-
хом: 

а) здійснення контролю за випуском та рухом цінних паперів; 
б) призначення державних представників на фондовій біржі; 
в) дотримання антимонопольного законодавства; 
г) прийняття чинного законодавства щодо цінних паперів; 
д) активізації процесів приватизації. 

6. Дефіцит державного бюджету покривається за рахунок: 

а) продажу державних облігацій на ринках; 
б) продажу державного майна; 
в) продажу приватних підприємств і фірм; 
г) збільшення податків і зменшення витрат; 
д) грошової емісії. 

7. У системі оподаткування України  прямими податками є: 

а) податок на прибуток; 
б) податок на майно; 
в) податок на прибуток підприємств; 
г) прибутковий податок з громадян; 
д) мито. 
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8. Основними методами грошово-кредитного регулювання є: 

а) маніпулювання обліковими ставками; 
б) регулювання обсягів рефінансування; 
в) проведення демонетизації; 
г) зміна розмірів обов’язкових банківських резервів комерційних 

банків; 
д) підтримка валютного курсу. 

9. Профіцит бюджету — це: 

а) перевищення видатків над доходами; 
б) недонадходження коштів до бюджету; 
в) процедура перерозподілу бюджетних ресурсів; 
г) перевищення доходів над видатками; 
д) врівноваження доходів і видатків бюджету; 
е) збільшення зайнятості населення. 

10. Регіональна політика держави спрямована:  

а) на раціональне використання ресурсів виробництва областей; 
б) на підвищення реальних темпів ВВП; 
в) на визначення пріоритетів розвитку галузей економіки; 
г) на зростання обсягів виробництва продукції в країні; 
д) на раціональне ресурсоспоживання і природокористування в регі-

оні. 

Варіант 8 

1. Державне регулювання економіки здійснюється за наявності:  

а) природної монополії; 
б) конкурентного середовища; 
в) ринкової монополії; 
г) адміністративно-директивного планування; 
д) цінових диспропорцій. 

2. Економічними методами державного регулювання структур-
них  зрушень в економіці є: 

а) залучення вітчизняного приватного капіталу; 
б) пряме державне інвестування; 
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в) підвищення відсоткових ставок за кредит; 
г) реформування форм власності; 
д) залучення іноземних інвестицій. 

3. У процесі переходу до ринкової економіки держава: 

а) жорстко контролює ціни і доходи населення; 
б) здійснює роздержавлення і приватизацію державних підприємств; 
в) знімає обмеження на підприємницьку діяльність; 
г) формує конкурентне середовище; 
д) забезпечує мікроекономічну стабілізацію. 

4. Основними напрямами державного регулювання агробізнесу є: 

а) регулювання цін на сільгосппродукцію і  доходів фермерів; 
б) бюджетне фінансування агробізнесу; 
в) регулювання заробітної плати; 
г) впровадження досягнень НТП; 
д) кредитування і оподаткування. 

5. До активних заходів регулювання зайнятості населення нале-
жать: 

а) створення додаткових робочих місць; 
б) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 
в) надання допомоги у працевлаштуванні; 
г) забезпечення дострокового виходу на пенсію; 
д) асигнування коштів на відшкодування безробітним втрати дохо-

дів. 

6. До прямих методів державного регулювання цін належать: 

а) зміна ставок ввізного мита; 
б) “заморожування” (блокування) цін; 
в) встановлення граничних рівнів цін; 
г) застосування фіксованих цін; 
д) пільгове оподаткування та кредитування. 

7. Грошово-кредитне регулювання економіки здійснюється шля-
хом: 

а) прискореної амортизації; 
б) грошової емісії; 
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в) операцій з державними цінними паперами на відкритому ринку; 
г) підвищення заробітної плати і пенсій; 
д) маніпулювання обліковою ставкою і змінювання норми 

обов’язкових резервів. 

8. Основними формами соціального страхування є: 

а) медичне страхування; 
б) пенсійне забезпечення; 
в) утримання дитячих будинків та інтернатів; 
г) захист населення від зростання цін; 
д) страхування на випадок безробіття. 

9. Основними особливостями розвитку сфери послуг в ринкових 
умовах є: 

а) державна підтримка окремих сфер послуг; 
б) зменшення кількості ринкових видів послуг; 
в) регулювання цін і тарифів на окремі види продукції сфери послуг; 
г) збільшення кількості неринкових видів послуг; 
д) регулювання підприємницької діяльності в сфері платних послуг. 

10. Джерелами інвестицій в основний капітал є: 

а) власні кошти підприємств; 
б) власні кошти населення; 
в) кошти Державного бюджету України; 
г) кошти місцевих бюджетів; 
д) кошти іноземних інвесторів. 

Варіант 9 

1. Пріоритетами економічного і соціального розвитку України на 
сучасному етапі є:  

а) забезпечення сталого економічного зростання; 
б) пожвавлення інвестиційного процесу; 
в) подолання диференціації доходів населення; 
г) девальвація національної валюти; 
д) підвищення відсоткових ставок за кредитами. 
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2. Державна промислова політика спрямована на вирішення та-
ких  питань: 

а) оновлення виробничого потенціалу; 
б) зростання питомої ваги галузей, які випускають продукцію кінце-

вого використання; 
в) державна підтримка тваринницької галузі; 
г) створення ефективної податкової системи; 
д) запровадження інноваційної моделі розвитку економіки. 

3. Для податкової системи України характерним є: 

а) урівноважена структура податків; 
б) переважання прямих податків; 
в) переважання непрямих податків; 
г) збільшення кількості податків; 
д) наявність великої кількості пільг. 

4. До економічних методів державного регулювання економіки 
належать: 

а) валютне регулювання; 
б) регулювання цін; 
в) регулювання конкуренції; 
г) податкова політика; 
д) державні закупівлі та трансфертні платежі. 

5. Головними методами прямого державного регулювання є: 

а) законодавча діяльність держави; 
б) державні закупівлі та трансфертні платежі; 
в) система оподаткування; 
г) грошово-кредитна політика; 
д) прямий державний контроль над монопольними ринками. 

6. Валютне регулювання як сукупність заходів держави та цент-
рального банку у сфері валютних відносин включає: 

а) антидемпінгові заходи; 
б) валютні обмеження; 
в) регулювання валютних курсів; 
г) регламентацію митних процедур; 
д) імпортні депозити. 
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7. Державна інноваційна політика спрямована: 

а) на впровадження нововведень, постійне оновлення і модернізацію 
виробництва; 

б) на забезпечення прогресивних структурних зрушень в економіці; 
в) на підготовку наукових кадрів; 
г) на визначення пріоритетів у сфері науки і техніки; 
д) на синхронізацію інвестиційних та інноваційних циклів. 

8. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає: 

а) пряме управління інвестиціями; 
б) регулювання умов інвестиційної діяльності; 
в) розміщення державних підприємств; 
г) розширення іпотечного кредитування; 
д) контроль за законністю здійснення інвестиційної діяльності інве-

сторами. 

9. Основними методами цінового регулювання з боку держави є: 

а) ціновий моніторинг; 
б) державне втручання в процес ціноутворення; 
в) державне втручання в процес оплати праці; 
г) встановлення державою кількості продукції, що виробляється; 
д) встановлення державою фіксованих цін і тарифів. 

10. Застосування адміністративних засобів державного регулю-
вання економіки: 

а) забезпечує високі темпи економічного зростання; 
б) зміцнює національну валюту; 
в) є інструментом виконання середньострокових загальногосподар-

ських державних програм; 
г) коригує ринковий механізм там, де економічними засобами регу-

лювання коригувати його неможливо або неефективно; 
д) зменшує диспропорції в галузевій і територіальній структурі еко-

номіки країни. 

Варіант 10 

1. Основними напрямами економічної політики держави є: 
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а) ціноутворюючий; 
б) антимонопольний; 
в) антиінфляційний; 
г) антисоціальний; 
д) зовнішньоекономічний. 

2. Правове регулювання економіки країни забезпечується шляхом: 

а) використання системи державних замовлень; 
б) застосування державних санкцій; 
в) застосування ліцензій, дозволів і квот; 
г) прийняття законів і законодавчих актів; 
д) запровадження норм і стандартів. 

3. Соціально-економічне прогнозування базується на принципах: 

а) оперативності; 
б) системності; 
 
в) наукової обґрунтованості; 
г) альтернативності; 
д) пільговості. 

4. Кабінет Міністрів України виконує такі функції: 

а) забезпечує ведення фінансової, цінової, інвестиційної, податкової 
політики; 

б) керує об’єктами державної власності відповідно до законів Укра-
їни; 

в) організує і затверджує роботу Адміністрації Президента України; 
г) організує і забезпечує ведення зовнішньоекономічної діяльності; 
д) організує нагляд за діяльністю фінансових посередників. 

5. Основними методами регулювання зовнішньоекономічної дія-
льності є: 

а) проведення демпінгової політики; 
б) правові та економічні методи; 
в) валютне регулювання; 
г) адміністративні методи (нетарифні); 
д) заохочення імпорту. 
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6.  Змінюючи облікову ставку, центральний банк прагне: 

а) підвищити доходи державного бюджету; 
б) вирівняти платіжний баланс; 
в) пом’якшити циклічні коливання; 
г) захистити економіку країни від експансії іноземного капіталу; 
д) стабілізувати ціни. 

7. Економічними індикаторами сталого розвитку економіки регі-
ону є показники: 

а) життєвого рівня населення; 
б) науково-технічного потенціалу; 
в) зовнішньоекономічної діяльності; 
г) стану природного середовища; 
д) демографічної ситуації. 

8. Залежно від мети створення вільних економічних зон (ВЕЗ) ви-
окремлюють такі типи: 

а) технологічні; 
б) спеціалізовані; 
в) зовнішньоторговельні; 
г) місцеві; 
д) регіональні. 

9. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за 
принципами: 

а) стимулювання організації послуг фінансового характеру; 
б) обмеження адміністративного державного втручання; 
в) створення нових робочих місць; 
г) стимулювання розвитку конкурентоспроможних виробництв; 
д) цінового регулювання. 

10. Елементами державного регулювання фінансових ринків є: 
а) випуск цінних паперів; 
б) нагляд за діяльністю фінансових посередників; 
в) маніпулювання обліковими ставками; 
г) ліцензування діяльності на ринках; 
д) моніторинг діяльності фінансових посередників. 
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