
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни 

 «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»  
 

 

Галузь знань: 21 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Другий рівень вищої освіти 

Курс 1 

Семестр 1 

 

Форма проведення                                     комбінована 

Тривалість проведення                              1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                   40 балів 

Критерії оцінювання:                                 30 балів –  письмова відповідь,  

 10 балів – вирішення практичного 

завдання. 

Перелік допоміжних матеріалів:           немає 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Системні характеристики державного управління.  

2. Еволюція теорій про роль держави в розвитку економіки країни.  

3. Державна влада як складова державно-владного механізму. 

4. Система методів державного управління.  

5. Стратегія інноваційного розвитку та визначення державних пріоритетів 

інвестування окремих сфер економіки.  

6. Роль державного управління у підвищенні конкурентоспроможності 

країни.  

7. Міністерства України та їх повноваження.  

8. Проходження державної служби та управління державною службою.  

9. Рівні державного управління: загальнодержавне управління, управління на 

регіональному та місцевому рівнях.  

10. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу 

державної влади.  

11. Національна безпека та державне управління.  



12. Стан і державне регулювання іноземного кредитування економіки 

України.  

13. Інфляційний процес в Україні та антиінфляційна політика держави. 

14. Проблеми економічного розвитку окремих регіонів країни та формування 

ефективної регіональної політики держави.  

15. Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості населення.  

16. Рівень життя населення та державна політика соціального забезпечення.  

17. Сутність і види суспільного контролю за владою.  

18. Розподіл влади в Україні.  

19. Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади в Україні.  

20. Державна політика у сфері місцевого самоврядування.  

21. Державне управління інноваційною діяльністю.  

22. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.  

23. Концептуальні засади реформування центральних та місцевих органів 

влади.  

24. Проблеми сучасного розвитку системи державного та регіонального 

управління. 

25. Державні та регіональні програми. 

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

27. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб. 

28. Місце інформаційної політики в державному управлінні. 

29. Конкурентна та інноваційно-інвестиційна політика держави, методи та 

інструменти. 

30. Засоби впливу на розвиток промислового і сільськогосподарського 

виробництва, сфери обігу і торгівлі. 

31. Концепція SMART-місто. 

32. Концепція «Держава в смартфоні». 

33. Об’єднані територіальні громади як черговий етап розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. 

34. Нові формати та механізми інноваційного розвитку регіонів. 

 

 

Третє питання в кожному екзаменаційному білеті представляє собою 

індивідуальне розв’язання «Творчого завдання» з оглядом визначеної 

проблеми, описом існуючого становища та наданням пропозицій щодо її 

вирішення. 


