
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Державне та регіональне управління»  
курс 1 

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент» 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів -  письмова відповідь 

  

Перелік допоміжних матеріалів:  немає 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Соціальна природа поняття «державне управління», його мета та 

зміст. 

2. Системні характеристики державного управління. Теорія систем та 

управління.  

3. Фундаментальні процеси управління: планування, організація, 

управління, зв'язок.  

4. Суб'єкти та об'єкти державного та регіонального управління.  

5. Принципи державного управління, механізми їх прояву і 

використання. 

6. Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне 

забезпечення.  

7. Функціональна структура державного управління.  

8. Сутність і класифікація функцій державного управління.  

9. Конкурентна та інноваційно-інвестиційна політика держави, 

методи та інструменти.  

10. Види органів виконавчої влади та питання їх класифікації. Уряд і 

державне управління. 

11. Поняття і роль судової влади у суспільстві. Судові системи та 

судові органи. Здійснення судової влади. 

12. Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у 

системі управління, її органи та форми діяльності.  

13. Роль державного управління щодо розвитку соціальної 

інфраструктури регіону. 

14. Механізми реалізації регіональної політики держави: 

інституційно-правові, організаційні, фінансово-економічні, соціально-

психологічні.  



15. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного 

розвитку регіону.  

16. Центральні органи виконавчої влади. Міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади. Регіональні органи виконавчої влади. 

17. Місцеве самоврядування у державному управлінні України. 

Проблеми функціонування та напрями реформування.  

18. Державні комітети (державні служби) України та інші центральні 

органи виконавчої влади: їх статус, функції.  

19. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.  

20. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих 

державних адміністрацій.  

21. Повноваження, порядок формування та роботи місцевих 

державних адміністрацій.  

22. Структура місцевих державних адміністрацій, їх діяльність.  

23. Особливості здійснення самоврядування в містах Києві та 

Севастополі. 

24. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, Європейська 

Хартія місцевого самоврядування та проблеми функціонування інституту 

місцевого самоврядування в Україні.  

25. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу 

державної влади.  

26. Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу державної 

влади. Проходження державної служби та управління державною службою. 

Атестація державних службовців.  

27. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.  

28. Економічна оцінка ефективності функціонування органу 

державної влади.  

29. Демократичні процедури визначення ефективності державного 

управління. 

30. Державний контроль у сфері виконавчої влади в Україні, його 

зміст та правові засади. Види контролю.  

31. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого 

самоврядування із судовими та правоохоронними органами: органами 

Служби безпеки України, органами прокуратури, органами внутрішніх справ. 

32. Взаємодія державних органів та органів місцевого самоврядування 

з об'єднаннями громадян.  

33. Здійснення нагляду за діяльністю об'єднань громадян. Організація 

роботи із запитами громадян.  

34. Державні та адміністративні послуги з боку органів виконавчої 

влади та їх правове регулювання.  

35. Реформування системи державного управління відповідно до 

стандартів публічного адміністрування, прийнятих в Європейському Союзі 

та країнах розвиненої демократії. 

36. Суть та основні напрями адміністративної реформи в Україні.  



37. Концептуальні засади реформування центральних та місцевих 

органів влади, напрями вдосконалення управління регіональним розвитком. 

Базові форми децентралізації управління.  

38. Формування ефективної організації виконавчої влади як на 

центральному, так і на місцевому рівнях управління.  

39. Запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади 

місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і 

свобод громадян, надання державних та громадських послуг.  

40. Державне та регіональне управління в контексті 

трансформаційних та глобалізаційних процесів.  

 

Екзаменатор               Павлюк В.В. 

 

Завідувач кафедри     Міляєва В.Р. 
 


