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1.Державне управління економікою здійснюється шляхом реалізації таких функцій: 

1) планування, організування, мотивування, регулювання, контролювання; 

2) організація, мотивація, планування, контроль; 

3) організація, планування, регулювання, кадрове забезпечення, контроль; 

4) організація, планування, кадрове забезпечення, мотивація, контроль; 

2. Єдиним органом законодавчої влади є: 

1) Президент; 

2) Верховна Рада України; 

3) Народ; 

4) Кабінет Міністрів України. 

3. Вкажіть першого теоретика регіоналіста 

1) Тюнен 

2) Беррі; 

3) Льош; 

4) Вебер 

4. Вкажіть засновників теорії „центральних місць”: 

1) У. Айзард; 

2) В. Бері;  

3) В. Кристаллер; 

4) А. Льош. 

5.Предмет науки «Регіональне управління та територіальне планування»: 

1) теоретичні та практичні аспекти забезпечення регіонального управління; 

2) вивчення відносин людей  в різних сферах їх діяльності на території певного регіону з 

врахуванням конкретного соціально-економічного та політичного устрою країни; 

3) вивчення закономірностей і принципів територіальної організації виробництва в розрізі 

регіонів країни, ефективності галузей народного господарства на різних рівнях – населений 

пункт, адміністративний район, область та країни в цілому; 

4) правильна відповідь відсутня 

6. Об’єкт вивчення науки«Регіональне управління та територіальне планування»– це: 

1) наявний, виробничий, природо ресурсний, людський та матеріально-технічний потенціал, 

соціальна інфраструктура та господарський комплекс України; 

2) регіон як територіально - економічна система  

3)теоретичні, методологічні та конституційно-правові засади забезпечення регіонального 

управління; 

4) правильна відповідь відсутня 

7. Мета науки «Регіональне управління та територіальне планування»– – це: 

1) забезпечення високого рівня життя населення відповідного регіону, 

2) пошук такої територіальної організації і таких форм продуктивних сил для конкретних 

умов геопротосторово-часових координат, які б функціонували в цих умовах з найвищою 

ефективністю; 

3) формування знань щодо до теоретичних та практичних засад територіальної організації 

продуктивних сил України, сучасного стану регіонального розвиту економіки, та 

територіальну і галузеву структуру господарського комплексу, а також об’єктивну 

необхідність раціонального використання всіх видів ресурсів і охорони навколишнього 

середовища. 



4) формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо 

державної регіональної політики у сфері регіонального управління. 

8.Регіон – це: 

1)форма геопросторової організації виробництва, яка полягає у територіальному зосереджені 

технологічно пов’язаних підприємств; 

2)основна складова частина територіального устрою країни, що визначена єдиною політикою 

державного регіоналізму і має організаційну відособленість, цілісність, економічну і 

демографічну самодостатність, систему державних органів, які є елементами (підсистемами) 

державної структури влади й управління країною; 

3)система територіального розміщення і розвитку суспільного виробництва в основі якої 

лежить територіальний поділ праці і  інтеграція праці. 

4) правильна відповідь відсутня. 

9. Місцеве самоврядування в сучасному значенні з'явилися: 

1)після 1991 року в Україні; 

2)після Великої французької революції; 

3) У 50-х рр. XIX ст. у Прусії 

4)правильна  відповідь відсутня 

10. Виділить ознаки самоврядування: 

1) різновид соціального управління; 

2) влада належить усьому колективу; 

3) влада здійснюється колективом безпосередньо або через виборні органи; 

4) усе сказане правильне 

11. Національний Банк України має: 

1) спеціальний статус; 

2) статус державного комітету України; 

3) особливий статус; 

4) незалежний статус. 

12.До вищого органу виконавчої влади належить: 

1)місцеві державні адміністрації; 

2)Кабінет міністрів України; 

3)міністерство фінансів; 

4)місцеве самоврядування 

13. За якими ознаками класифікують методи ДУЕ: 

1) за характером; 

2) за формами впливу; 

3) за часом; 

4 )за масштабом. 

14. Однією з ознак якого методу державного управління є обов’язковість виконання 

наказів, розпоряджень, відповідальність суб’єктів господарювання за ухилення від 

виконання наказів: 

1) правові; 

2) адміністративні; 

3) економічні; 

4) пропагандистські. 

15.Центром по організації виконавчо-розпорядницької діяльності всіх органів 

виконавчої влади є:  
1) Кабінет міністрів України; 

2) )місцеві державні адміністрації; 

3)міністерство; 

4) місцеве самоврядування 

16 До складу Кабінету Міністрів України входять: 

1) Прем'єр-міністрУкраїни; 



2) Перший віце-прем'єр-міністр; 

3) віце-прем'єр-міністри, міністри; 

4) усе сказане правильне 

17. КабінетМіністрів України виконує такі основні функції: 

1) забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції 

і законів України, актів Президента України; 

2)вживання заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

3) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; 

політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і 

культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 

4) усе сказане правильне 

18. Основний міжнародний документ країн-членів Ради Європи: 

1) Європейська хартія місцевого самоврядування; 

2)Конституція; 

3)Освіта для демократичного громадянства; 

4) усе сказане правильне 

19. Прикладами використання пропагандиських методів є: 

1) послаблення економічних вимог; 

2) політична реклама; 

3) послаблення економічних вимог; 

4) зустрічі з виборцями. 

20. Вкажіть суб’єкти регіональної економічної політики: 

1) Верховна Рада України; 

2) Кабінет міністрів України: 

3 місцеві державні адміністрації; 

4) центральні, регіональні та місцеві органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, які у межах своєї компетенції вирішують питання, пов’язані з соціально-

економічним розвитком регіонів. 

21. Економічна функція держави полягає у ... 

1) створенні умов для спокійного та гармонійного розвитку суспільства; 

2) забезпеченні цілісності та збереженні суспільства, формою якого є ця держава; 

3) забезпеченні на всій території країни прав і свобод людини і громадянина; 

4) створення передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства 

22. Європейська хартія місцевого самоврядування була прийнята:  

1) 1985 р 

2) 1995р.  

3)2015р. 

4)1980р. 

23.Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне управління в певній 

галузі або сфері життя: 
1) міністерство; 

2)агентство; 

3)інспекція; 

4)служба 

24. Назвіть науковця якому належить дане визначення „регіональна політика – це 

діяльність органів влади будь-якої країни або органів, створених на міждержавній 

основі, по відношенню до однієї або декількох частин національної або сукупної 

території: 

1) М. І Долішній; 



2) А.Г. Гранберг; 

3) В. С. Фатєєв. 

4)В. Симоненко 

25.Основна мета адміністративної реформи в Україні полягає у ... 

1) викоріненні бюрократизму та поглибленні демократизації суспільного життя; 

2) створенні оптимальної структури органів державного управління; 

3) скороченні управлінського апарату; 

4) зміцненні владних повноважень органів державного управління. 

26.Наукове, обґрунтоване системою встановлених причинно-наслідкових зв'язків і 

закономірностей виявлення стану та вірогідних шляхів розвитку явищ і процесів – це: 

1)програма; 

2)програмування; 

3)цільова комплексна програма;  

4)прогнозування.  

27.Виділяють шляхи інтеграції держави до світового господарства: 

1)еволюційний та прискорений; 

2)залучення та інтеграції; 

3)приєднання добровільне та примусове; 

4)територіальне об'єднання; 

28. Закон – це: 

1) ставлення одного явища до іншого як ставлення наслідку до причини;  

2) логіка і послідовність в явищах, які відносяться до певного місця і часу ; 

3) відображення об’єктивних і стійких зв’язків, що виявляються в природі, суспільстві, 

людському мисленні ; 

4) правильна відповідь відсутня 

29. Закон інформованості – впорядкованості – це: 

1) кожна матеріальна система прагне зберегти у своїй структурі всі необхідні елементи 

(композицію), що знаходяться в заданій співвідносності або заданому підпорядкуванні 

(пропорції)  

2) чим більшою інформацією володіє організація про внутрішнє і зовнішнє середовище, тим 

вона має більшу ймовірність стійкого функціонування (самозбереження)  

3) кожна матеріальна система (організація, колектив, родина) прагне зберегти себе (вижити) і 

використовує для досягнення цього весь свій потенціал (ресурс)  

4) правильна відповідь відсутня. 

30. Суб'єктами ДРЕ в сучасних умовах виступають (можливо кілька варіантів відповіді): 

1) Державні органи виконавчої влади 

2) Державні органи місцевої влади 

3) Органи державної влади зі спеціальним статусом 

4).все сказане правильне 

31. Вкажіть об’єкти регіональної економічної політики: 

1) економічний район; 

2) регіон; 

3) місто; 

4)територіальні утворення, які необхідно розглядати як системи певного підпорядкування, у 

межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування. 

32. Вкажіть суб’єкти регіональної економічної політики: 

1) Верховна Рада України; 

2) Кабінет міністрів України: 

3) місцеві державні адміністрації; 

4)центральні, регіональні та місцеві органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, які у межах своєї компетенції вирішують питання, пов’язані з соціально-

економічним розвитком регіонів. 



33. Ціль управлінського  рішення – забезпечення координуючої дії на систему 

управління, яка в виконує управлінські задачі персоналу по досягненню цілей 

організації: 

1) так; 

2) ні; 

3)не знаю; 

4)можливо в певній мірі 

34. Основні етапи прийняття рішень: 

1) робота з інформацією; 

2) підготовка варіантів рішень;  

3) оцінка ефективності виробничого варіанту; 

4) все сказане правильно 

35. Непомітна, але важлива інформація, яка упускається нерідко менеджерами в процесі 

прийняття рішень і тягне за собою помилкові рішення з великими збитками  – це: 

1) політичний ризик;  

2) сценарне планування; 

3) міжнародні рішення;  

4) інформація «Касандри» 

36. Процес прийняття рішень в міжнародній корпорації складається з взаємопов'язаних 

основних етапів: 

1)підготовка рішення – реалізація рішення;  

2)підготовка рішення – прийняття рішення; 

3)підготовка рішення – прийняття рішення – реалізація рішення. 

4) правильна відповідь відсутня 

37. Прогнози можна класифікувати за: 

1) ступенем контролю та масштабом; 

2)функціональною ознакою та часом; 

3) об'єктом та кількістю об'єктів; 

4) все сказане правильно 

38. Вкажіть загальні риси суспільних економічних систем: 

1) натуральне господарство; 

2) товарне господарство; 

3) суспільний і територіальний поділ праці; 

4) все вищесказане правильне 

39.Державна влада – це: 

1) державні закони та їх вимоги; 

2) вибрані народом представники і їх функції управління; 

3) об’єктивні природні і суспільні закони; 

4) все сказане правильне. 

40. Державні закони – це 

1) норми і правила відносин людей; 

2) об’єктивні суспільні закони; 

3) об’єктивні природні закони. 

4) все сказане правильне. 

41. Урядові заклади науково-дослідні, проектно-конструкторські установи, конструкторських 

бюро, проектних і науково-дослідних закладів які беруть участь у безпосередньому виробництві 

– це: 

1) інституційна інфраструктура; 

2) виробнича інфраструктура; 

3) соціальна інфраструктура. 
4) все сказане правильне 
42.В основі політики економічного зростання у національній економіці лежить: 

1) зростання робочих місць; 

2) зростання доходів населення; 

3) забезпечення зростання кількості зайнятих в економіці; 



4) виробництво ВВП на душу населення. 

43 До людських чинників, що впливають на раціональний процес прийняття рішень, 

відносять: 

1) систему цінностей менеджерів та комунікаційні можливості; 

2) систему цінностей менеджерів, їх психологічні особливості, належність до певної 

культури; 

3) систему цінностей менеджерів та їх психологічні особливості; 

4) все сказане правильне. 

44.Етап безпосереднього прийняття рішення складається з: 

1) виявлення обмежень, формування альтернатив, аналізу та оцінки варіантів, вибору одного 

варіанта; 

2) виділення ресурсів, формування альтернатив, вибору одного варіанта; 

3) виявлення проблем або можливостей, аналізу інформації, визначення цілей вирішення 

проблеми, вибору оптимального варіанта. 

4) все сказане правильне. 

45. Вкажіть правильне співвідношення державних законів і державної влади: 

1) верховенство закону над владою; 

2) закони держави і влада рівні; 

3) кожний важливий по своєму. 

4) все сказане правильне. 

46.За допомогою якого інструменту адміністративного управління здійснюються 

планово-економічні розрахунки, управління у сферах виробництва, праці, соціального 

захисту населення: 

1) ліцензій; 

2) квот; 

3) норм; 

4) санкцій. 

47.Дефініція поняття «децентралізація»: 

1)спосіб визначення та розмежування завдань і функцій, за якого більшість з них передається 

з рівня центральних органів на рівень нижчий і стає власними завданнями та 

повноваженнями органів нижчого рівня. 

2) розширення впливу територіальних громад, соціальних груп та громадськості в цілому на 

справи публічного значення;. 

3) ієрархічні відносини контролю-підпорядкування між суб’єктом владних повноважень, з одного 

боку, і підвладним суб’єктом – з іншого;. 
4) все сказане правильне. 

48.Змістовність поняття« урядування» 

1) управлінський вплив уповноваженого суб’єкта на підпорядковані органи та зобов’язаних 

осіб; 

2) захист прав; 

3) надання адміністративних послуг; 

4) все сказане правильне 

49. Виділяють такі основні види децентралізації за суб’єктами та сферами впливу: 

1)територіальна децентралізація;  

2) функціональна децентралізація; 

3)предметна децентралізація; 

4) все сказане правильне 

50. Дефініція поняття «деконцентрація»: 

1) право приймати рішення органам, які не підпорядковані центральним органам 

влади і які обирають зацікавлені громадяни; 

2)передача прав прийняття рішень між центральними органами влади і місцевим 

самоврядуванням; 



3). розширення впливу територіальних громад, соціальних груп та громадськості в цілому на 

справи публічного значення;. 

4)все сказане правильне  

 


