
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 

Кафедра управління 

 

ПРОГРАМА ІСПИТУ 
 

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:                                  20 балів – тести, 20 - відповіді на  

                                                                       питання   

Перелік допоміжних матеріалів:  немає 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Висвітліть суть та головні характеристики системи державного та 

регіонального управління.  

2. Опишіть принципи державного та регіонального управління.  

3. Охарактеризуйте головні чинники чому держава повинна 

здійснювати управління та регулювання 

4. Дайте характеристику здійсненню контролю з боку держави суб'єктів 

підприємницької діяльності  
5. Охарактеризуйте напрями державного та регіонального управління в 

сфері соціально - економічного розвитку 

6. Визначте основні функції державного та регіонального управління. 

Форми та методи управління 

7. Проілюструйте  світовий досвід застосування основних моделей 

державного управління 

8. Покажіть стратегічні напрями та досвід розвитку державного 

управління  в період після здобуття Незалежності та на теперішній час 

9. Дайте характеристику головних форм функціонування державної влади: 

парламентська, президентська, парламентсько - президентська 

10. Державне замовлення як засіб реалізації державних інтересів. 

Система тендерних закупівель 

11. Висвітліть взаємодію між органами державної та місцевої влади і 

громадськістю 



12. Обмеження монополізму та сприяння розвитку конкуренції як 

складова системи державного управління, ліцензування, патентування та 

квотування як засіб державного регулювання 

          13. Покажіть критерії ефективності державного  та регіонального 

управління 

14. Охарактеризуйте макроекономічне прогнозування та планування як 

важливі важелі системи державного управління 

15. Опишіть головні напрями  фінансово - бюджетного управління та 

регулювання державної кредитно - грошової політики 

16. Як відбувається взаємодія між органами державної та місцевої 

влади і підприємствами, установами, організаціями 

17.  Охарактеризуйте систему державного регулювання цін. 

18. Покажіть головні напрями державного управління та регулювання в 

соціальній сфері 

19. Характеристика адміністративно - територіальної системи України 

20. Проілюструйте світовий досвід застосування різних моделей 

взаємовідносин центральної та місцевої влади 

21. Охарактеризуйте обласні та районні державні адміністрації, 

характеристика їх основних повноважень та прав в галузі соціально - 

економічного розвитку та фінансів 

22. Опишіть органи місцевого самоврядування - міські, селищні  та 

сільські територіальні громади: загальна характеристика виконавчого органу  

23. Покажіть головні напрями і завдання реформи децентралізації; 

Характеристика результатів проведення реформи децентралізації  

24. Державний контроль в системі органів державної влади: завдання, 

функції та особливості проведення 

25. Опишіть систему проведення аудиту в системі державного та 

регіонального управління  

26. Які функції та повноваження Верховної Ради України як вищого 

органу законодавчої влади, головні завдання Верховної Ради України в 

системі державного управління 

27. Проілюструйте дослідження зворотного зв'язку для проведення 

державного контролю    

28. Головні складові законодавчої діяльності Верховної Ради України. 

Базові засади системи державного управління, що встановлюються тільки 

законами. 

29. Конституційний статус Президента України як гаранта державного 

суверенітету,   територіальної цілісності, додержання прав і свобод людини 

30. Опишіть функції та повноваження Президента України 

 31. Дайте характеристику Кабінету Міністрів України як вищого 

органу виконавчої влади 

32. Основні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері 

економіки та фінансів 



33. Основні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері 

соціальної політики, освіти, охорони здоров'я, охорони навколишнього 

середовища 

34.  Основні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері в сфері 

державної політики та державної служби, правової, зовнішньої політики, 

національної безпеки 

35. Опишіть функції і діяльність органів державного контролю   

36. Опишіть планові та позапланові заходи державного контролю 

37. Основні завдання міністерства як центрального органу виконавчої 

влади 

38. Державний секретар та апарат міністерства 

39. Служби, агентства, інспекції, інші органи центральної влади, їх 

напрями діяльності та функції 

40.  Охарактеризуйте контрольні функції місцевих державних 

адміністрацій 

41. Обласні та районні державні адміністрації, характеристика їх 

основних повноважень та прав  в галузі управління майном, приватизації, 

сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної 

політики 

42. Характеристика діяльності та повноваження голови громади  

43. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.  

44. Покажіть повноваження міських, селищних та сільських громад 

45. Висвітліть головні проблемні моменти та напрями реформування 

системи державного та регіонального управління  

46. Старостат, функції та повноваження старости 

47. Охарактеризуйте організаційне забезпечення державного 

управління 

48. Охарактеризуйте види організаційних структур  

49.  Дайте характеристику інформаційному та комунікаційному 

забезпеченню, зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності 

органу влади 

50. Соціально - психологічне забезпечення управлінської діяльності 

органу влади 

51. Кадрове забезпечення управлінської діяльності органу влади 

52. Покажіть головні функції та завдання державної служби 

53. Характеристика статусу, прав та обов'язків державного службовця 

54. Вступ на державну службу, конкурс на вступ до державної служби, 

контракт, що укладається із державним службовцем 

55. Зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль (аудит) 

56. Покажіть як здійснюється контроль з боку держави суб'єктів 

підприємницької діяльності  

57. Дисциплінарні вимоги та припинення державної служби 

58. Головні завдання щодо розвитку і удосконалення системи 

державної служби 

59. Підходи до оцінювання ефективності державного управління 



60. Характеристика взаємодії між органами державної та регіональної 

влади. 

 

Приклади тестів: 

 

Розміри доходів і витрат бюджетів територіальних громад… 

a) встановлюються в державному бюджеті 

b) затверджуються рішеннями місцевих рад 

c) визначаються рішеннями обл та рай держадміністрацій 

 

Чи здійснює держава безпосереднє управління субєктами 

господарювання (підприємствами, організаціями)?  

a) ні, не здійснює 

b) здійснює у всіх сферах 

c) природніми монополіями через створення державних підприємств 

 

Хто відноситься до категорії «Б» державної служби: 

a) головні спеціалісти структурних підрозділів міністерств 

b) керівників державної служби в державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України 

c) державні секретарі міністерств 

 

Голови районних державних адміністрацій призначаються: 

a) головами обласних державних адміністрацій 

b) обираються жителями району 

c) призначаються Президентом України 

 

Який орган забезпечують систему управління державною службою: 

a) Кабінет Міністрів України 

b) Верховна рада України 

c) Офіс Президента України 

 

Екзаменатор      І.В. Яковенко  

 

Завідувач кафедри     Л.М. Ільїч 


