
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту  

Програма екзамену з дисципліни «Державне регулювання економіки» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення: комбінована  

Тривалість проведення: 2 години   

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Meet – для організації відеозвязку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них.  

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – 20 балів  

Розв’язування ситуаційної вправи та теоретичного питання – 20 балів. 

 
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення впродовж 

робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 
 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Охарактеризуйте сутність, необхідність і практичне значення 

державного регулювання економіки 

2. Охарактеризуйте існуючі теорії державного регулювання економіки. 

3. Поясніть чому стан природного середовища є сферою державного 

регулювання. 

4. Охарактеризуйте основні типи економічних систем і механізми їх 

регулювання. 

5. Охарактеризуйте методи державного регулювання економіки. 

6. Охарактеризуйте принципи та функції державного регулювання 

економіки. 

7. Охарактеризуйте поняття економічний прогноз та його види 

8. Охарактеризуйте поняття економічний прогноз та його види 

9. Охарактеризуйте, функції управління природокористуванням, що 

належать до регіонального рівня.  

10. Охарактеризуйте суть макроекономічного прогнозування та вкажіть 

джерела прогнозної. 

11. Охарактеризуйте регіональний рівень управління охороною природи та 

природокористуванням. 

12. Охарактеризуйте національний рівень державного регулювання 

охорони природи й природокористування. 

13. Охарактеризуйте цілі, пріоритети й принципи соціальної політики 

держави. 



14. Охарактеризуйте державне регулювання ринку праці. 

15. Охарактеризуйте чим обумовлений принцип багатоваріантності та 

особливості методів “мозкової атаки” і “Дельфі”. 

16. Охарактеризуйте роль місцевого самоврядування у розвитку територій 

17. Назвіть основні види економіко-математичного моделювання. 

18. Охарактеризуйте систему та класифікацію соціально – економічних 

прогнозів. 

19. Охарактеризуйте у чому полягає суть промислової політики держави. 

20. Охарактеризуйте, функції управління природокористуванням, що 

належать до регіонального рівня. 

21. Охарактеризуйте суть макроекономічного прогнозування та вкажіть 

джерела прогнозної. 

22. Охарактеризуйте регіональний рівень управління охороною природи та 

природокористуванням. 

23. Напрямки державного регулювання цін. 

24. Охарактеризуйте монетариські методи регулювання цін. 

25. Фактори, що впливають на темпи інфляції 

26. Охарактеризуйте антиінфляційну політика держави. 

27. Опишіть, що являє собою міжгалузевий баланс та яка його структура. 

28. Охарактеризуєте значення міжгалузевого балансу у 

макроекономічному регулюванні економіки. 

29. Охарактеризуйте світовий досвід структурної перебудови економіки. 

30.  Що являє собою річний план державних видатків і джерел їх 

фінансового покриття? 

 

 

 

 

Екзаменатор                                                                  Вікторія  МЕЛЬНИК  

 

Голова ЦК                                                                    Оксана  ГОЛОВЧАНСЬКА 


