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Мета і завдання виконання практичних занять 

 

Проведення практичних занять із дисципліни «Державне та 

регіональне управління» розраховано на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. 

Основною метою вивчення дисципліни «Державне та регіональне 

управління» є   формування у студентів сучасного мислення та 

спеціальних знань у галузі управління на національному та 

регіональному рівнях; при цьому  набуття умінь та формування 

компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації 

повноважень органів державної влади і місцевого 

самоврядування . 

 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних 

теоретико-методичних підходів до державного управління на 

центральному та регіональному рівнях;  

 визначення системи державного центрального та 

регіонального управління та змісту її основних складових;  

 визначення та обґрунтування основних функцій державного 

центрального та регіонального управління;  

 формування фінансової основи державного управління;  

 обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як 

матеріальної основи державного розвитку;  

  формування теоретико-методичного забезпечення 

формування концепції, стратегії та програм економічного та 

соціального розвитку різних рівній управляння 

Після вивчення дисципліни бакалаври повинні знати: 

 теоретико-методологічні засади формування 

загальнодержавної та регіональної економічної політики;  

 закономірності управління на державному та регіональному 

рівнях; 

 особливості державного управління в різних сферах 

суспільного розвитку та на різних рівнях;  

 методичні та організаційні основи управління розвитком 

країни; існуючі моделі державного управління, 

 вітчизняну систему органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх компетенції;  
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 внутрішню організацію, функції та повноваження органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

 законодавчі та нормативно-правові засади діяльності 

центральних та регіональних органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Бакалаври повинні уміти: 

 застосовувати сформоване економічне мислення та світ 

оглядність у аналізі функціонування та розвитку соціально-

економічних процесів на рівні держави та її регіонів;  

 здатність визначати цілі та пріоритетні напрямки 

діяльності стосовно державного та регіонального управління;  

 здатність розробляти концептуальні засади реформування 

системи державного управління;  

 формувати напрями вдосконалення управління 

національним та регіональним розвитком. 
 

Після вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

набути таких компетентностей: 

  

- Здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та 

у команді; 

-Вміння застосовувати інструменти демократичного врядування у 

сферах: державного і регіонального управління, соціального 

розвитку, публічних фінансів, комунікацій, конституційно- 

правових засад урядування, технологій управління людськими 

ресурсами, європейської співпраці; 

- Здатність  розробляти тактичні та  оперативні плани управлінської 

діяльності; 

- Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження 

оптимальних форм і методів діяльності органів публічного 

адміністрування, враховуючи механізми розвитку громадянського 

суспільства. 

 

 

Після вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні отримати програмні результати навчання 

 - Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем і 

процесів на рівні держави, регіону, галузі, міста, громади та інших 
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об’єктів управління; 

- Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень; 

Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки 

і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції; 

- Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

 

 

 Тематика практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Основи теорії державного 

управління. Предмет та завдання 

навчальної дисципліни  

2 0,5 

2. Тема 2. Державна влада та державне 

управління 

2 1 

3. Тема 3. Державне управління в 

окремих сферах суспільного розвитку 

2 1 

4. Тема 4. Роль різних гілок влади у 

процесі державного управління  

2 1 

5. Тема 5. Державне управління на 

регіональному рівні 

2 1 

6. Тема 6. Система органів державної 

влади в Україні: конституційні основи 

їх функціонування, роль в управлінні  

2 1 

7. Тема 7. Центральні органи 

державного управління  

3 1 

8. Тема 8. Регіональні органи 

державного управління  

2 1 

9. Тема 9. Місцеве самоврядування та 

його роль у державному управлінні  

3 1 

10 Тема 10. Внутрішня організація та 2 0,7 
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. управління органів державної влади  

11

. 

Тема 11. Державна служба в Україні  2 0,7 

12

. 

Тема 12. Ефективність державного 

управління. Державний контроль у 

сфері виконавчої влади  

2 0,7 

13

. 

Тема 13. Відносини органів публічної 

влади в системі державного та 

регіонального управління  

2 0,7 

14

. 

Тема 14. Розвиток системи 

державного та регіонального 

управління  

1 0,7 

Всього 30 12 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. Мистецтво управління 7 10 

2. Моделі державного управління: світовий 

досвід 

7 11 

3. Політика як наука, мистецтво і вид 

діяльності 

 

7 10 

4. Контрольна влада у системі управління, її 

органи та форми діяльності 

7 10 

5. Централізація та децентралізації влади в 

системі місцевого самоврядування 

7 10 

6. Регіональні органи виконавчої влади 7 10 

7. Централізація та децентралізація у 7 10 
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структурній організації державного 

управління 

8. Відносини місцевих державних 

адміністрацій у системі вертикальних та 

горизонтальних зв'язків 

7 10 

9. Асоціації та інші форми добровільного 

об'єднання органів місцевого 

самоврядування 

7 10 

10. Специфіка юридичної відповідальності в 

державному управлінні 

7 11 

11. Підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців 

7 11 

12. Громадський контроль за діяльністю 

органів державного управління 

7 11 

13. Залучення громадськості до участі в 

управлінні державними і суспільними 

справами та контролі за функціонуванням 

органів влади 

7 11 

14. Удосконалення механізмів правового 

захисту громадян у процесі взаємодії з 

органами державної влади 

7 11 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади 

державного та регіонального управління 
 

Тема 1. Основи теорії державного управління. Предмет та 

завдання навчальної дисципліни  

 
Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

Соціальна природа поняття «державне управління», його 

мета та зміст. Ознаки державного управління. Державне 

управління як системне суспільне явище. Об'єкт державного 

управління та предмет вивчення. Основні теорії державного 

управління.  
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Еволюція дослідження предмета державного та 

регіонального управління. Державне та регіональне управління 

у системі суспільних наук, інші науки і галузі знань. Поняття, 

система та завдання державного та регіонального управління як 

навчальної дисципліни. Методологія та методи вивчення 

державного та регіонального управління. Мистецтво управління. 

Структура курсу «Державне та регіональне управління». 
 

Підготовка презентацій : Мистецтво управління 

 

Державне управління — це діяльність державних органів  виконавчої 

влади стосовно  організації виконання законів і нормативно-правових 

актів, здійсненні розпорядження ресурсами загальнодержавної 

власності для  комплексного соціально-економічного розвитку, а 

також забезпечення реалізації державної політики у відповідних 

сферах життя. 

Державне управління — це форма практичної реалізації виконавчої 

влади;  Державне управління є категорією організаційно-правовою, а 

виконавча влада — політико-правовою. Виділяють два поняття 

державного управління: 1) як усієї діяльності держави; 2) як 

діяльності виконавчої влади. 

Література: 

 

Тема 2.  Державна влада та державне управління. 

 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення: Держава як керуюча система. 

Державна влада як складова державно-владного механізму. Функції 

держави та державне управління. Державне управління як система, що 

розвивається. Рівні державного управління: загальнодержавне 

управління, управління на регіональному та місцевому рівнях. 

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

Принципи державного управління.  

Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне 

забезпечення.  

Функціональна структура державного управління. Сутність і 

класифікація функцій державного управління. Поняття та 
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класифікація методів державного управління. Сутнісні 

характеристики (риси) організаційної структури державного 

управління.. Основи побудови організаційної структури державного 

управління.  

Державний устрій  ( Forms of government) —

територіальна  або націонално-територіальна організація держави, що 

характеризує просторову організацію влади та 

державне самовизначення  населення нації що на ній проживає. Це 

спосіб поділу держави на певні складові частини та розподіл влади 

між ними. Державний устрій кожної країни зумовлюється її 

суспільно-політичним ладом. Він відображає правове становище 

держави в цілому, так окремих складових частин, взаємовідносини 

між ними 

Державний устрій визначає: 

принцип поділу території держави на складові елементи; спосіб 

організації населення на певній території; рівень врахування 

інтересів національних меншин  шляхом надання територіям їхнього 

проживання певних повноважень щодо 

територіального самоврядування; наявність або відсутність у 

складових держави ознак політичної самостійності та державності; 

взаємовідносини між різними рівнями державних органів влади 

 

Індивідуальні дослідження: 

Унітарна та федеративна організація державного управління 

 

Унітарна держава  — єдина цілісна держава, територія якої 

поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають 

статусу державних утворень і не володіють суверенними правами. 

 

 Федеративна держава – це складна форма державного устрою, що 

характеризується наявністю національно-державних утворень (штатів, 

земель, республік, автономій). Вона утворюється на підставі договору 

між суб'єктами, кожен з яких зберігає юридично визначену політичну 

самостійність і ознаки державності. Прикладами таких держав 

виступають США, Німеччина, РФ. 
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   Унітарні держави 
   Федеративні держави 

 

Презентація : Моделі державного управління: світовий 

досвід.  Структура державного управління у розвинутих країнах 

світу: інституційний, функціональний та організаційний аналізи; 

центральні, регіональні та місцеві органи управління, їх ієрархія, 

проблеми взаємодії. 
 

Тема 3.  Державне управління в окремих сферах суспільного 

розвитку 
Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення: Державне регулювання 

економіки, його цілі, функції, об'єкти. Роль держави у розвитку 

підприємництва. Державне регулювання структурної 

перебудови національної економіки.  

Управління зовнішньоекономічним сектором. Особливості 

управління соціальною сферою. Соціальна політика держави: 

необхідність, сутність, цілі та принципи. Основні об'єкти та 

складові державної політики. Моделі соціальної політики. 

Методи впливу держави на розвиток соціальних відносин. 

Формування системи соціального захисту. Завдання державного 

регулювання розвитку елементів соціальної інфраструктури.  

Державне управління в адміністративно-політичній сфері.  

 

 

Індивідуальні дослідження, презентації: 
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Політика як наука, мистецтво і вид діяльності. Види 

політики держави, їх цілі, принципи формування, інструменти 

реалізації.  
 

 

 

Тема 4. Роль різних гілок влади у процесі державного 

управління 

. 

  Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення: Законодавча влада в системі 

державного управління.  Державне управління і виконавча 

влада: поняття, співвідношення, взаємозв'язок. Роль виконавчої 

влади в управлінні. Судова влада у системі державного 

управління. Поняття і роль судової влади у суспільстві. 

Здійснення судової влади. Сутність і види контролю у 

суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її органи та 

форми діяльності.  
 

Презентації та індивідуальні дослідження: 

Поняття, склад і структура парламенту, його повноваження.  

Види органів виконавчої влади, їх класифікація.  

  Судові органи і судові системи. 

 

  
В Україні єдиним органом законодавчої влади є Парламент — 

Верховна Рада України. В Англії такий законодавчий орган 

називається парламентом, в США — конгресом, в Швеції — 

риксдагом, в Норвегії — стортингом тощо. 
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Найперший парламент у світі — Ісландський Альтінґ, датується 

близько 930. Англійський парламент датується 1265. У Франції 

перший парламент називався Генеральні Штати, і вперше був 

скликаний у 1302 р. Законодавчий орган США називається 

Конгресом і складається з Палати представників і Сенату. 

Англійський парламент був об'єднаний з шотландським у 1707 і 

з ірландським в 1801–1922. Представники середнього класу 

стали входити до складу парламенту з 1832, міського 

робітничого класу з 1867, сільського — з 1884, жінки — з 1918 і 

1928. Тривалість роботи скликання парламенту в 1694 була 

зафіксована три роки, сім — в 1716 і п'ять — у 1911. Заробітна 

плата членам парламенту була введена з 1911 р. 

 

Особливості роботи парламентів світу – дослідження та 

презентації з фото парламентів 

Республіканська асамблея — Португалія 

Асамблея Албанії — Албанія 

Бундестаг — Німеччина 

Dewan Rakyat — Малайзія 

Всекитайська рада народних представників — Китай 

Конгрес США — США 

Генеральні Кортеси — Іспанія 

Едускунта — Фінляндія 

Федеральні Збори — Росія, Швейцарія 

Фолькетінг — Данія 

Кнесет — Ізраїль 

Риксдаг — Швеція і Фінляндія 

Народна Скупщина — Сербія та Чорногорія 

Стортинг — Норвегія 

Сабор — Хорватія та Боснія і Герцеговина 

Рійгікогу — Естонія 

Національрат — Австрія 

Саеїма — Латвія 

Народно Сабраніе — Болгарія 

Сансад — Індія 

Ландтаг — князівство Ліхтенштейн 
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Олій Мажліс — Узбекистан 

Парламент — Казахстан 

Верховна Рада — Україна 

Сабор 

Палата зібрань 

Меджліс 
 

Тема 5. Державне управління на регіональному рівні  
 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. 

Історичні форми управління регіональним розвитком. Державна 

регіональна політика та політика територіально-

адміністративних органів управління.  

Основні напрями регіонального управління. Механізми 

реалізації регіональної політики держави: інституційно-правові, 

організаційні, фінансово-економічні, соціально-психологічні. 

Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного 

розвитку регіону.  

Державні та регіональні програми. Регіональне управління 

та місцеве самоврядування. Поняття та суть місцевого 

самоврядування. Його основні ознаки та принципи, моделі 

управління. Роль органів місцевого самоврядування у розвитку 

регіону. Централізація та децентралізації влади в системі 

місцевого самоврядування. 
 

 

Круглий стіл 

Централізація та децентралізації влади в системі місцевого 

самоврядування 

 

Змістовний модуль 2. Конституційні засади побудови 

структур державного управління в Україні 
 

Тема 6.  Система органів державної влади в Україні: 

конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні  
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Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення: Історичний досвід державного 

управління в Україні. Конституційна модель розподілу влади в 

Україні. Верховна Рада та державне управління.  

Інститут Президента та державне управління. Органи 

виконавчої влади України: загальна характеристика, 

управлінські зв'язки. Центральні органи виконавчої влади. 

Регіональні органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування у 

державному управлінні в Україні. 

 

Презентації та  підготовка до обговорення: 

Інститут Президента.  

Органи виконавчої влади України: загальна характеристика, 

управлінські зв'язки. 

Регіональні органи виконавчої влади в Україні та інших 

державах 

 

 

Тема 7. Центральні органи державного управління  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

  Питання для обговорення: Права, компетенція, функції 

центральних органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів 

України: структура і компетенція. Міністерства України та їх 

повноваження. Державні комітети (державні служби) України та 

інші центральні органи виконавчої влади: їх статус, функції.  

Територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади: права, компетенції, функції. Централізація та 

децентралізація у структурній організації державного 

управління.  

 
 

Індивідуальні роботи: 

Кабінет Міністрів України: структура і компетенція.  

Міністерства України та їх повноваження. Державні комітети  

(державні служби) України та інші центральні органи  

виконавчої влади: їх статус, функції 
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Тема 8. Регіональні органи державного управління  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення: Місцеві державні адміністрації в 

системі державного управління. Основні завдання, правовий 

статус, компетенції місцевих державних адміністрацій. 

Повноваження, порядок формування та роботи місцевих 

державних адміністрацій. Структура місцевих державних 

адміністрацій, їх діяльність.  

Відносини місцевих державних адміністрацій у системі 

вертикальних та горизонтальних зв'язків. Управління 

факультативними територіальними одиницями. Господарсько-

правовий механізм діяльності територій із спеціальним 

статусом. 
 

Індивідуальні роботи: 

Структура місцевих державних адміністрацій, їх діяльність. 

Господарсько-правовий механізм діяльності територій із 

спеціальним статусом. Відносини місцевих державних 

адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв'язків 

 
 

Тема 9. Місцеве самоврядування та його роль у державному 

управлінні 

 Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

Історичний аспект та конституційно-правові засади 

місцевого самоврядування в Україні. Державна політика у сфері 

місцевого самоврядування. Правовий статус органів місцевого 

самоврядування в системі державного управління. Сучасна 

система місцевого самоврядування в Україні: територіальна 

громада, представницькі органи місцевого самоврядування, 

виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи 

місцевого самоврядування.  

 

Круглі столи, презентації, тренінги: 
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Асоціації та інші форми добровільного об'єднання органів 

місцевого самоврядування. Особливості здійснення 

самоврядування в містах Києві та Севастополі.  

           Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, 

Європейська Хартія місцевого самоврядування та проблеми 

функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні 

 

Змістовний модуль 3. Управління органами державної влади 
 

Тема 10. Внутрішня організація та управління органів державної 

влади  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

    Питання для обговорення: Загальнотеоретичні аспекти 

організації роботи органів публічної влади в Україні. Орган 

влади як об'єкт організації державного управління. Організація 

як процес і функція державного управління.  

    Сутність і особливості менеджменту органу державної влади. 

Стратегічне управління та формування програми діяльності 

органу державної влади.  

Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу 

державної влади. Інформаційне та комунікаційне забезпечення 

внутрішньої організації органу державної влади. Підготовка та 

прийняття управлінських рішень в органах виконавчої влади. 

Зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності 

органу державної влади. 

Індивідуальні завдання, обговорення презентації: 

Роль та місце керівника в управлінні органами виконавчої 

влади. Сутність лідерства в державному управлінні. 

Забезпечення законності в державному управлінні. Специфіка 

юридичної відповідальності в державному управлінні. 
 

Тема 11. Державна служба в Україні  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

     Питання для обговорення: Державна служба: поняття, риси, 

функції, принципи, види, організація.  

Система правових актів про державну службу та правовий 

статус державних службовців. Класифікація посад державних 
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службовців. Проходження державної служби та управління 

державною службою. Процес проходження державної служби.  

Підготовка презентацій, рефератів: 

Атестація державних службовців. Етика поведінки 

державних службовців. Управління державною службою. 

Державна кадрова політика. Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації державних службовців.  
 

 

Тема 12. Ефективність державного управління. Державний 

контроль у сфері виконавчої влади  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

     Питання для обговорення: Поняття ефективності в 

державному управлінні. Чинники та критерії ефективності 

державного управління. Загальна соціальна ефективність 

державного управління. Ефективність діяльності управлінських 

органів і посадових осіб. Економічна оцінка ефективності 

функціонування органу державної влади. Демократичні 

процедури визначення ефективності державного управління.  

Повний груповий кейс (підготовка групи): 

Державний контроль у сфері виконавчої влади в Україні, 

його зміст та правові засади. Види контролю. Здійснення 

державного контролю щодо виконавчої влади з боку суб'єктів 

інших гілок влади: парламентський контроль, прокурорський 

нагляд, судовий контроль, адміністративний нагляд міліції. 

Громадський контроль за діяльністю органів державного 

управління.  
 

 

 

Тема 13. Відносини органів публічної влади в системі державного 

та регіонального управління  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

    Питання для обговорення: Основні напрями взаємодії 

центральних та регіональних органів державного управління та 

органів місцевого самоврядування з трудовими колективами, 

підприємствами, установами і організаціями. Взаємовідносини 
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органів державної влади й місцевого самоврядування із 

судовими та правоохоронними органами.  

Завдання з прикладами, схеми, рішення: 

Взаємодія органів державного управління та органів 

місцевого самоврядування з об'єднаннями громадян. Здійснення 

нагляду за діяльністю об'єднань громадян. Організація роботи із 

запитами громадян.  

Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади 

та їх правове регулювання. 

 Залучення громадськості до участі в управлінні 

державними і суспільними справами та контролі за 

функціонуванням органів влади.  
 

 

Тема 14. Розвиток системи державного та регіонального 

управління 

 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

    Питання для обговорення: Проблеми взаємовідносин гілок 

державної влади в Україні у процесі управління. Необхідність 

реформування системи державного та регіонального управління. 

Державне та регіональне управління в контексті 

трансформаційних та глобалізаційних процесів. Соціально-

ринкова трансформація України та завдання держави щодо 

формування ефективної системи управління на різних рівнях 

державного управління.  

Суть та основні напрями адміністративної реформи в 

Україні. Концептуальні засади реформування центральних та 

місцевих органів влади, напрями вдосконалення управління 

регіональним розвитком. Базові форми децентралізації 

управління. Формування ефективної організації виконавчої 

влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління.  

Есе: 

1. Запровадження нової ідеології функціонування 

виконавчої влади місцевого самоврядування як діяльності щодо 

забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання 

державних та громадських послуг.  
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2. Удосконалення механізмів правового захисту громадян 

у процесі взаємодії з органами державної влади.  

 
 

 
 

 

 

 

Підсумкові питання які виносяться на опитування 
1. Розвиток науки державного управління 

2. Особливості поняття «державне управління» 

3. Системні характеристики державного управління 

4. Структура дисципліни 

5. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами.  

6. Категорії державного управління. 

7. Сутність функцій державного управління.  

8. Рівні державного управління. 

9. Принципи державного управління. 

10. Сутність та класифікація методів державного управління.  
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11. Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури 

державного управління.  

12. Моделі державного управління: світовий досвід.  

13. Державне регулювання економіки. 

14. Соціальна політика держави. 

15. Державне управління в адміністративно-політичній сфері.  

16. Специфіка управління у сфері культури та ідеології.  

17. Система органів державної влади.  

18. Законодавча влада в системі державного управління.  

19. Державне управління і виконавча влада. 

20. Судова влада в системі державного управління.  

21. Сутність і види контролю у суспільстві.  

22. Сутність регіонального управління. 

23. Державна регіональна політика. 

24. Основні напрями регіонального управління. 

25. Механізми реалізації регіональної політики держави. 

26. Регіональне управління та місцеве самоврядування.  

27. Історичний досвід державного управління в Україні.  

28. Конституційна модель розподілу влади в Україні.  

29. Верховна Рада та державне управління.  

30. Інститут Президента та державне управління.  

31. Органи виконавчої влади. 

32. Місцеве самоврядування у державному управлінні України.  

33. Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) у системі 

державного управління.  

34. Кабінет міністрів України як вищий орган виконавчої влади.  

35. Міністерства України та їх повноваження.  

36. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади. 

37. Централізація та децентралізація у структурній організації 

державного управління. 

38. Місцеві державні адміністрації в системі державного 

управління.  

39. Структура місцевих державних адміністрацій. 

40. Компетенція місцевих державних адміністрацій. 

41. Управління факультативними територіальними одиницями.  

42. Історичний аспект та конституційно-правові засади місцевого 

самоврядування в Україні.  

43. Державна політика у сфері місцевого самоврядування.  

44. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні. 
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45. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів 

місцевого самоврядування.  

46. Громадянин в державному управлінні.  

47. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів 

державної влади в Україні.  

48. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади. 

49. Стратегічне управління та формування програми діяльності 

органу державної влади.  

50. Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу 

державної влади.  

51. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої 

організації органу державної влади.  

52. Підготовка та прийняття рішень в органах державної влади.  

53. Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності 

органу державної влади.  

54. Забезпечення законності в державному управлінні. Специфіка 

юридичної відповідальності в державному управлінні. 

55. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, 

організація. 

56. Проходження державної служби та управління державною 

службою.  

57. Поняття ефективності в управлінні.  

58. Економічна оцінка ефективності функціонування органу 

державної влади.  

59. Державний контроль у сфері виконавчої влади. 

60. Основні напрями взаємодії центральних та регіональних 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

з трудовими колективами, підприємствами, установами і 

організаціями.  

61. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого 

самоврядування із судовими та правоохоронними органами. 

62. Взаємодія державних органів та органів місцевого 

самоврядування. 

63. Проблеми взаємовідносин гілок державної влади в України у 

сфері управління.  

64. Реформування системи державного та регіонального 

управління.  

65. Державне та регіональне управління в контексті 

трансформаційних та глобалізаційних процесів.  
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66. Поняття, система та завдання державного та регіонального 

управління як навчальної дисципліни. 

67. Об’єкт державного управління та предмет вивчення. 

68. Державне управління як системне суспільне явище та його 

ознаки. 

69. Еволюція дослідження предмета державного та регіонального 

управління. 

70. Місце державного та регіонального управління у системі 

суспільних наук, інших наук та галузях знань. 

71. Навести перелік суб’єктів та об’єктів державного та 

регіонального управління, представити схематично 

взаємозв’язок між центральними, регіональними та місцевими 

органами управління. 

72. Дайте визначення унітарній та федеративній організації 

державного управління, на прикладі України та Росії 

розгляньте їх особливості та охарактеризуйте зміст основних 

відмінностей. 

73. Функції держави та класифікація функцій державного 

управління (основних, спеціалізованих та допоміжних). 

74. Державне управління як система, що розвивається, та його 

принципи. 

75. Суб’єкти та об’єкти державного та регіонального управління. 

76. Юридичне та ресурсне забезпечення державного управління. 

77. Основи побудови організаційної структури державного 

управління. 

78. Унітарна та федеративна організація державного управління. 

79. Рівні державного управління: загальнодержавне управління, 

управління на регіональному та місцевому рівнях. 

80. Моделі державного управління: світовий досвід. 

81. Проблеми взаємодії, структура та ієрархія державного 

управління (центральні, регіональні та місцеві органи 

управління) у розвинутих країнах світу: інституційний, 

функціональний та організаційний аналізи 

82. Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об’єкти. 

Роль держави у розвитку підприємництва. 

83. Конкурентна та інноваційно-інвестиційна політика держави, 

методи та інструменти. 

84. Засоби впливу на розвиток промислового і 

сільськогосподарського виробництва, сфери обігу і торгівлі. 
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85. Державне управління зовнішньоекономічним сектором. 

86. Формування державою системи соціального захисту вразливих 

верств населення. 

87. Державне управління в адміністративно-політичній сфері. 

Політика як наука, мистецтво і вид діяльності. 

88. Специфіка управління у сфері освіти та науки, культури та 

ідеології. 

89. Державне управління у сфері молодіжної політики, спорту, 

охорони здоров’я. 

90. Вплив держави на розвиток інформаційного простору, 

формування суспільної свідомості. 

91. Держане управління і сфера особистого життя людини. 

92. Поняття, склад і структура парламенту, його повноваження. 

93. Міністерства, комітети, інші державні інституції у системі 

виконавчої влади. 

94. Судові органи і судові системи. Здійснення судової влади 

95. Історичні форми управління регіональним розвитком. 

96. Державна регіональна політика та політика територіально-

адміністративних органів управління. 

97. Основні напрями регіонального управління: управління 

природно-ресурсним потенціалом регіону, управління 

фінансовими, трудовими ресурсами. 

98. Вплив органів державного управління на функціонування 

регіональних ринків. 

99. Роль державного управління щодо розвитку соціальної 

інфраструктури регіону. 

Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного 

розвитку регіону. 

100. Державні та регіональні програми. 

101. Історичний досвід та особливості функціонування та 

управління територій із спеціальним статусом. 

102. Історичний досвід державного управління в Україні. 

103. Верховна Рада, Інститут Президента та державне 

управління. 

104. Загальна характеристика та управлінські зв’язки 

органів виконавчої влади України (центральні та регіональні). 

105. "Субординація", "координація" і "реординація" між 

органами виконавчої влади. 
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106. Повноваження Міністерств України. Статус та функції 

державних комітетів (державні служби) України та інші 

центральних органів виконавчої влади. 

107. Права, компетенції та функції територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади 

108. Навести приклад деконцентрації та децентралізації. 

Визначити, у чому полягає їх особливість у системі розподілу 

функцій з прийняття рішень між центром та суспільством? 

109. Повноваження, порядок формування та роботи 

місцевих державних адміністрацій.  

110. Структура місцевих державних адміністрацій, їх 

діяльність.  

111. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі 

вертикальних та горизонтальних зв’язків. 

112. Управління факультативними територіальними 

одиницями.  

113. Господарсько-правовий механізм діяльності територій 

із спеціальним статусом. 

114. Історичний аспект та конституційно-правові засади 

місцевого самоврядування в Україні.  

115. Правовий статус органів місцевого самоврядування в 

системі державного управління.  

116. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: 

територіальна громада, представницькі органи місцевого 

самоврядування.  

117. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання 

органів місцевого самоврядування. 

118. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, 

Європейська Хартія місцевого самоврядування та проблеми 

функціонував 

119. Громадянин в державному управлінні.  

120. Поняття і основні характеристики громадянства.  

121. Права, свободи і обов’язки громадян: система 

закріплення.  

122. Взаємовідносини громадян і органів державного 

управління. 

123. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів 

державної влади в Україні.  
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124. Сутність і особливості менеджменту органу державної 

влади, регламент його діяльності.  

125. Стратегічне управління та формування програми 

діяльності органу державної влади.  

126. Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу 

державної влади.  

127. Інформаційне та комунікаційне забезпечення 

внутрішньої організації органу державної влади.  

128. Підготовка та прийняття рішень в органах державної 

влади.  

129. Зв’язки з громадськістю в системі управлінської 

діяльності органу державної влади.  

130. Роль та місце керівника в управлінні органами 

державної влади.  

131. Сутність лідерства в державному управлінні.  

132. Забезпечення законності в державному управлінні.  

133. Специфіка юридичної відповідальності в державному 

управлінні. 

134. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, 

види, організація.  

135. Система правових актів про державну службу та 

правовий статус державних службовців. 

136. Класифікація посад державних службовців. 

137. Проходження державної служби та управління 

державною службою.  

138. Атестація державних службовців.  

139. Етика поведінки державних службовців.  

140. Управління державною службою.  

141. Державна кадрова політика.  

142. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців. 

143. Бюрократія і бюрократизм у державному управлінні: 

світові тенденції та вітчизняна специфіка. 

144. Поняття ефективності в управлінні.  

145. Чинники та критерії ефективності державного 

управління.  

146. Загальна соціальна ефективність державного 

управління.  
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147. Ефективність діяльності управлінських органів і 

посадових осіб.  

148. Економічна оцінка ефективності функціонування 

органу державної влади.  

149. Демократичні процедури визначення ефективності 

державного управління.  

150. Державний контроль у сфері виконавчої влади в 

Україні, його зміст та правові засади.  

151. Здійснення державного контролю щодо виконавчої 

влади з боку суб’єктів інших гілок влади: парламентський 

контроль, прокурорський нагляд, судовий контроль, 

адміністративний нагляд міліції.  

152. Громадський контроль за діяльністю органів 

державного управління. 

153. Основні напрями взаємодії центральних та 

регіональних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з трудовими колективами, підприємствами, 

установами і організаціями.  

154. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого 

самоврядування із судовими та правоохоронними органами: 

органами Служби безпеки України, органами прокуратури, 

органами внутрішніх справ. 

155. Взаємодія державних органів та органів місцевого 

самоврядування з об’єднаннями громадян.  

156. Здійснення нагляду за діяльністю об’єднань громадян. 

Організація роботи із запитами громадян.  

157. Державні та адміністративні послуги з боку органів 

виконавчої влади та їх правове регулювання.  

158. Залучення громадськості до участі в управлінні 

державними і суспільними справами та контролі за 

функціонуванням органів влади. 

159. Проблеми взаємовідносин гілок державної влади в 

України у сфері управління.  

160. Необхідність реформування системи державного та 

регіонального управління.  

161. Державне та регіональне управління в контексті 

трансформаційних та глобалізаційних процесів.  

162. Суть та основні напрями адміністративної реформи в 

Україні.  
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163. Концептуальні засади реформування центральних та 

місцевих органів влади, напрями вдосконалення управління 

регіональним розвитком.  

164. Протидія корупції в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 

165. Створення сучасного нормативно-правового, наукового 

та інформаційного забезпечення системи державного 

управління; зміцнення та формування нових фінансово-

економічних основ функціонування державного управління; 

організація на нових засадах державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування; створення сучасної 

системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; 

оновлення інституту відповідальності у сфері державного та 

регіонального управління; запровадження раціонального 

адміністративно-територіального устрою. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ - ЦЕ ПЕВНА СТРУКТУРА, ОСНОВУ ЯКОЇ 

СКЛАДАЄ КОЛЕКТИВ ЛЮДЕЙ, ПОВ'ЯЗАНИЙ 

ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ, ЯКИЙ МАЄ СВІЙ ОРГАН 

УПРАВЛІННЯ І ВІДОКРЕМЛЕНЕ МАЙНО У ВЛАСНОСТІ, 

ГОСПОДАРСЬКОМУ ВІДАННІ АБО ОПЕРАТИВНОМУ 

УПРАВЛІННІ. 

а)вірно; 

б)не вірно. 

2. ЗА ПРАВОВИМ СТАТУСОМ І ФОРМОЮ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА: 

а)комерційні і некомерційні; 

б)приватні і державні; 

в)підприємства, установи і господарські товариства; 

г)малі, середні і великі. 

3. ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЗОРІЄНТОВАНА НА ЗДІЙСНЕННЯ 

СУСПІЛЬНО-КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА 

ОСНОВІ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ТА 

НАДХОДЖЕНЬ ВІД ПРОВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ І 

ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ УСТАНОВЧИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ - ЦЕ: 



29 

а)державна організація; 

б)державний орган; 

в)державна установа; 

г)державне підприємство; 

д)державна акціонерна компанія. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ КОМПЕТЕНТНИМ 

ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В РОЗПОРЯДЧОМУ ПОРЯДКУ 

НА БАЗІ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАСНОСТІ І ВХОДИТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ - ЦЕ: 

а)державна організація; 

б)державний орган; 

в)державна установа; 

г)державне підприємство; 

д)державна акціонерна компанія. 

5. ДО ХАРАКТЕРНИХ РИС ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ НАЛЕЖАТЬ: 

а)утворюються в порядку передбаченому Конституцією України і 

законами; 

б)забезпечують реалізацію прав і завдань держави; 

в)забезпечують податкові надходження до державного бюджету; 

г)утворюють структуру виконавчої влади держави; 

д)функціонують під впливом прямого, директивного державного 

регулювання. 

6. МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ - 

ЦЕ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ВПЛИВ КЕРІВНИЦТВА НА 

КОЛЕКТИВИ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ПОСТАВЛЕНИХ СУСПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ 

ПЕВНОЇ МЕТИ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕВНИХ ФУНКЦІЙ І 

ВИКОРИСТАННЯ  ВІДПОВІДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДІВ ТА 

ПРИНЦИПІВ МЕНЕДЖМЕНТУ. 

а)вірно; 

б)не вірно. 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

а)спрямовується на задоволення суспільних потреб; 

б)повинна забезпечувати заплановані фінансові надходження до 

бюджету; 

в)має відповідати принципам економічної ефективності організації; 
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г)зорієнтована на досягнення компромісу між інтересами держави, 

органів місцевого самоврядування, підприємницькими та 

громадськими структурами; 

д)має здійснюватись в рамках політичних програм провладних 

партій; 

є) регламентується нормативними актами, які визначають чіткі 

процедури і механізми застосування інструментарію менеджменту. 

8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ВУЗЬКОМУ РОЗУМІННІ - ЦЕ: 

а)одночасні процеси формування політики і управління в рамках 

даного політичного курсу; 

б)взаємозв'язок і взаємна діяльність законодавчої, виконавчої і 

судової гілок влади; 

в)діяльність виконавчої гілки влади; 

г)специфічний засіб спрямовуючого впливу на розвиток суспільних 

процесів. 

9. СИСТЕМА СТАЛИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ І 

ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНОГО ТА 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКО-

СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ЦЕ: 

а)система державного управління; 

б)закони управління; 

в)принципи управління; 

г)управлінські відносини. 

10. ХАРАКТЕРНИМИ ОЗНАКАМИ РЕГІОНУ Є: 

а)жорсткі адміністративні кордони; 

б)інтегроване економічне середовище з переважно замкнутим 

виробничим циклом; 

в)виробництво кінцевої продукції на основі регіонального 

розподілу праці; 

г)наявність суперечностей між спеціалізацією і комплексністю; 

д)єдина комунікаційна, транспортна і економічна системи. 

11. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

а)спрямовується на задоволення суспільних потреб; 

б)зорієнтована на досягнення компромісу між інтересами держави, 

органів місцевого самоврядування підприємницькими та 

громадськими структурами; 

в)повинна забезпечувати заплановані фінансові надходження до 

бюджету; 
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г)має відповідати принципам економічної ефективності організації; 

д)має здійснюватись в рамках політичних програм провладних 

партій; 

є) регламентується нормативними актами, які визначають чіткі 

процедури і механізми застосування інструментарію менеджменту.

  

12. ОСОБЛИВЕ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ, ЯКЕ 

ОБУМОВЛЕНЕ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЮ ПРИРОДОЮ, 

СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ РОЛЛЮ ЦІЛЯМИ ТА 

ЗМІСТОМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУСПІЛЬСТВІ - ЦЕ: 

а)державне управління; 

б)державна політика; 

в)державний орган; 

г)організаційна структура державного управління; 

д)регіональна політика. 

13. НЕДОЛІКАМИ, ЯКІ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Є: 

а)трансформація мети рішення в процесі його руху ієрархічними 

рівнями; 

б)пріоритет регіональних інтересів над державними; 

в)недостатнє інформаційне забезпечення процесу прийняття 

рішень; 

г)відсутність достатньо кваліфікованих спеціалістів для прийняття 

обгрунтованих рішень. 

14. АДМІНІСТРАТИВНИЙ АПАРАТ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ МАЄ ПОВНОВАЖЕННЯ: 

а)управлінські; 

б)рекомендаційні; 

в)організаційні; 

г)паралельні; 

д)функціональні. 

15. ВИЗНАЧЕНА СТРУКТУРОЮ ТА ШТАТНИМ РОЗПИСОМ 

ПЕРВИННА СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ, 

НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВСТАНОВЛЕНЕ НОРМАТИВНИМИ 

АКТАМИ КОЛО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ - ЦЕ: 

а)професійна діяльність; 

б)посадова особа; 

в)посада; 

г)державний службовець. 
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16. ДО ОСНОВНИХ ОЗНАК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МОЖНА ВІДНЕСТИ: 

а)це особи, які перебувають на державній чи громадській службі, 

тобто є службовцями, обіймають відповідні посади; 

б)це особи, які прийняті на державну службу за конкурсом після 

проходження стажування; 

в)це особи, які мають специфічні повноваження: державно-

владного або розпорядчого характеру 

г)це особи, прийняті на роботу в органи державної служби для 

реалізації визнаної державою програми діяльності державного 

органу.  

17. ЗАСІБ РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЯВИЩА ЧИ 

ПРОЦЕСУ, ПОСЛІДОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЙ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ 

НА ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПАХ, ЦІЛЬОВІЙ 

ОРІЄНТАЦІЇ, ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ЇЙ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

ТА СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ - ЦЕ: 

а)закони управління; 

б)механізм управління; 

в)принципи управління; 

г)методи управління. 

18. ДО ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НАЛЕЖАТЬ: 

а)планування, організація, мотивація, контроль; 

б)планування, організація, контроль; 

в)прогнозування, планування, організація, координація, мотивація, 

контроль; 

г)прогнозування, планування, організація, аналіз, мотивація. 

19. ДО ВІДМІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ВІД УПРАВЛІННЯ 

КОМЕРЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ НАЛЕЖАТЬ: 

а)масштабність і складність; 

б)пріоритет національних інтересів; 

в)орієнтація на економічну ефективність; 

г)соціальна справедливість; 

д)колективна відповідальність; 

є) персональна відповідальність; 

ж)підвищені вимоги до раціональності рішень; 

з)бюрократизація. 

20.ДО СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 

РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ НАЛЕЖАТЬ: 
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а)Президент України; 

б)Верховна Рада України; 

в)Кабінет Міністрів України; 

г)обласні державні адміністрації; 

д)районні державні адміністрації; 

є) органи місцевого самоврядування. 

 

21. ОСНОВНИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ, ЩО 

РЕГЛАМЕНТУЄ ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ Є: 

а)Закон України «Про державну службу»; 

б)Закон України «Про державне управління»; 

в)Закон України «Про державний апарат»; 

г)Регламент роботи в органах державного управління; 

д)Етичний кодекс державного службовця. 

22 УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ - ЦЕ ТВОРЧА, ВОЛЬОВА ДІЯ 

СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ЗНАННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ 

ЗАКОНІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЕРОВАНОЇ СИСТЕМИ І 

АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ЯКА 

ПОЛЯГАЄ У ВИБОРІ ЦІЛІ, ПРОГРАМИ І СПОСОБІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ПО ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМИ АБО 

ЗМІНІ ЦІЛІ. 

а)вірно; 

б)не вірно. 

23.ВИМОГАМИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Є: 

а)всестороння обґрунтованість; 

б)своєчасність; 

в)економічна ефективність; 

г)повноважність; 

д)іміджевість. 

24. ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВАЖНО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ КРИТЕРІЇ: 

а)економічні і соціальні; 

б)правові і соціальні; 

в)економічні і правові; 

г)правові, економічні і соціальні. 
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25. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ І ОБ'ЄКТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА: 

а)суб'єктні і об'єктні; 

б)прямі і зворотні; 

в)вертикальні і горизонтальні; 

г)лінійні і функціональні. 

26. ПЕРВІСНИМ СУБ'ЄКТОМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Є: 

а)Президент України; 

б)Прем'єр-міністр України; 

в)органи місцевого самоврядування; 

г)виконавча гілка влади; 

д)громадські організації; 

є) народ. 

27. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ - ЦЕ 

СУКУПНІСТЬ ПРИНЦИПІВ МЕТОДІВ І ІНСТРУМЕНТІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

КЕРІВНИКІВ ТА ПЕРСОНАЛУ, СПРЯМОВАНА НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ'СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМИ. 

а)вірно; 

б)не вірно. 

28. ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ 

УСТАНОВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ Є: 

а)закони (принципи) управління; 

б)управлінські відносини; 

в)функції і методи управління; 

г)інформація; 

д)механізм управління; 

є) структура управління; 

ж)організаційна структура; 

з)кадри управління. 

29. НЕПЕРЕРВНИЙ ПРОЦЕС ВСТАНОВЛЕННЯ І ДЕТАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ 

УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЕТАПНОСТІ І 

ТЕРМІНІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ ЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

- ЦЕ: 

а)система управління; 

б)структура управління; 
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в)планування; 

г)організація; 

д)економічний механізм управління. 

30. ДО СПЕЦИФІЧНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

НАЛЕЖАТЬ: 

а)організаційно-розпорядчі; 

б)аналітичні; 

в)нормативно-правові; 

г)управління екологічною безпекою; 

д)управління трудовими ресурсами. 

31. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З УМОВАМИ РОБОТИ ЧИ 

ОБСТАВИНАМИ ДОРУЧЕНОЇ СПРАВИ, З'ЯСУВАННЯ 

ПИТАНЬ, МОЖЛИВИХ УСКЛАДНЕНЬ ТОЩО ЩО НАБИРАЄ 

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ - 

ЦЕ: 

а)організаційні методи управління; 

б)нормування; 

в)організаційне регламентування; 

г)інструктування; 

д)розпорядчі дії. 

32. ЕЛЕМЕНТАМИ ВНУТРІОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯХ Є: 

а)топ-менеджмент; 

б)генеральний менеджмент; 

в)менеджмент середнього рівня; 

г)лінійний менеджмент; 

33. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА - ЦЕ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, 

СПРЯМОВАНИХ НА РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ 

ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ, 

СОЦІАЛЬНИМ, КУЛЬТУРНИМ, ЕКОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

РЕГІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ НА ОСНОВІ ПРІОРИТЕТУ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. 

а)вірно; 

б)не вірно. 

34. ПЕРШИМ ЗАВДАННЯМ У ПОБУДОВІ СТРУКТУРИ 

ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ Є: 
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а)побудова підрозділів; 

б) визначення завдань органу; 

в)чітке визначення керівної ланки; 

г)виділення і опис посад та робочих місць 

35. ДО ВИТРАТ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСЯТЬ: 

а)витрати, пов’язані з утриманням інститутів і університетів; 

б)витрати пов’язані з утриманням підлеглих органів влади; 

в)витрати,  пов’язані  з утриманням державних службовців  та 

інститутів державного управління; 

г)немає правильних відповідей. 

36. РЕЗУЛЬТАТИ, НА ЯКІ НАПРАВЛЕНЕ ДЕРЖАВНЕ 

УПРАВЛІННЯ: 

а)соціально-економічні результати; 

б)організаційні результати; 

в)соціально-психологічні результати; 

г)адміністративно-правові результати. 

37. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ: 

а)форма організації життєдіяльності колективу, що забезпечує його 

розвиток при досягненні суспільно значущих цілей; 

б)гарантоване державою право та реальну здатність територіальної 

громади вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України; 

в)розвиток відповідальності людини, що досягається за допомогою 

самоактивізації, організованого саморегулювання; 

г)один з атрибутів демократичного устрою суспільства. 

38. ЗАГАЛЬНУ КОНЦЕПЦІЮ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ФОРМУЄ: 

а)Кабінет Міністрів України; 

б)Верховна Рада України; 

в)управління територіальним розвитком; 

г)немає правильної відповіді. 

39. ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЩО 

ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ СПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД, СІЛ, СЕЛИЩ ТА МІСТ, Є: 

а)районні та обласні ради; 

б)державні та районні адміністрації; 

в)управління по зв’язкам з населенням; 

г)немає правильної відповіді. 

40. НАПРЯМАМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ Є: 
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а)територіально-адміністративна реформа; 

б)територіальна реформа; 

в)нормативно-правова реформа; 

г)адміністративно-правова реформа; 

д)податкова реформа; 

є) судова реформа. 

41. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ПОВИННА ЗАБЕЗПЕЧИТИ УМОВИ ПОСТІЙНОГО 

АКТИВНОГО ПОШУКУ РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ОСНОВІ ВИКОНАННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ. 

а)вірно; 

б)не вірно. 

42. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТАНОВЛЯТЬ: 

а)сприйнятливість до впливу; 

б)відкритість ("прозорість") державно-управлінських процесів, 

участь громадян; 

в)колективна відповідальність; 

г)усі відповіді правильні. 

43. ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІКОЮ Є: 

а)забезпечення стійкого економічного розвитку країни та її регіонів 

і стабілізація на цій основі соціальної сфери; 

б)стабілізація виплат пенсіонерам, сиротам та іншим соціально не 

забезпеченим верствам населення за рахунок примусу; 

в)перерозподіл доходів з метою зниження соціальної напруженості; 

г)немає правильної відповіді. 

44. ПЕРВІСНИМ СУБ’ЄКТОМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В 

ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ВИСТУПАЄ: 

а)суспільні відносини на рівні окремих осіб, підприємств, установ, 

організацій, галузей економіки, а також різних сфер суспільного 

життя; 

б)органи законодавчої, виконавчої та судової влади (колективні 

суб’єкти державного управління); 

в)народ, який делегує свої повноваження органам законодавчої, 

виконавчої та судової влади; 

г)усі відповіді правильні. 
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45. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ МОЖУТЬ БУТИ 

ОХАРАКТЕРИЗОВАНІ: 

а)як прямі (від суб’єкта до об’єкта); 

б)зворотні (від об’єкта до суб’єкта); 

в)вертикальні (між супідрядними суб’єктами або об’єктами); 

г)горизонтальні (між рівноправними суб’єктами або об’єктами); 

д)усі відповіді правильні. 

46. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ: 

а)пряме державне управління на місцях; 

б)це гарантоване державою право і реальна здатність 

територіальної громади самостійно чи під відповідальність органів 

і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 

місцевого значення в межах існуючого державного законодавства; 

в)управлінська діяльність, що здійснюється через адміністрацію, 

призначену центральними або іншими вищими органами влади; 

г)правильні відповіді "а" та "б"; 

д)правильні відповіді "а" та "в". 

47.  В ОСНОВІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЛЕЖАТЬ ВІДНОСИНИ: 

а)незалежності населення; 

б)залежності між людьми; 

в)між суб’єктами та державними правоохоронними органами; 

г)Кабінетом Міністрів, Верховною Радою і населенням. 

48. СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Є: 

а)органи влади та громадські діячі; 

б)державні   органи   влади   в межах   своєї   компетенції,   від   

імені   яких виступають посадові особи; 

в)суспільство та суспільна діяльність; 

г)усі відповіді правильні. 

49. У   СКЛАДІ   УНІТАРНИХ   ДЕРЖАВ   МОЖУТЬ   БУТИ   

АВТОНОМНІ   УТВОРЕННЯ, ЯКІ: 

а)є самостійними тільки у вирішенні питань місцевого значення; 

б)залишаються адміністративно-територіальними одиницями; 

в)діють   в   межах   повноважень,   наданих   їм   Конституцією   і 

законодавчими актами; 

г)усі відповіді правильні. 

50. ФЕДЕРАТИВНА ДЕРЖАВА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ 

ТАКИМИ ОЗНАКАМИ: 

а) складається    з    територій    суб’єктів,    що    можуть    

встановлювати власний адміністративно-територіальний поділ; 
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б)двопалатний парламент; 

в)можливість     дворівневої     системи     судових     та     

правоохоронних органів; 

г)усі відповіді правильні. 

51. ВИБОРНИМ    ДЕРЖАВНИМ    ОРГАНОМ,    ЩО    МОЖЕ    

ВИСТУПАТИ    ВІД    ІМЕНІ УСЬОГО НАРОДУ, Є: 

а)Кабінет Міністрів України; 

б)Верховна Рада; 

в)Прем’єр-міністр та Секретаріат Президента; 

г)усі відповіді правильні. 

52. СУЧАСНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ: 

а)спрямовує зусилля на досягнення соціального забезпечення; 

б)основана     на     раціональному поєднанні  основних  підходів    

до питання про роль держави в регулюванні економіки; 

в)дає   можливість   спрямовувати   суспільні   зусилля   на   

досягнення певних цілей економічного розвитку; 

г)усі відповіді правильні. 

53. КОМПЛЕКСНА РЕАЛІЗАЦІЯ УСІХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

СПРИЯЄ: 

а)зростанню рівня цін та прискорення збільшення інфляції; 

б)забезпеченню розвитку економічних процесів необхідною 

грошовою масою; 

в)зменшенню внутрішнього споживання товарів та послуг; 

г)немає правильної відповіді. 

54. НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ В 

ЕКОНОМІКУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД: 

а) рівня інформованості населення; 

б) стратегічних цілей розвитку країни; 

в) рівня випереджання за показниками нерозвинутих країн; 

г) немає правильної відповіді. 

55. ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Є: 

а)  суспільне виробництво; 

б) грошово-кредитна та бюджетно-фінансова системи; 

в) інвестиційно-інноваційна діяльність; 

г) усі відповіді правильні. 

56. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: 

а)роздержавлення та розпаювання цілісних майнових комплексів; 
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б)передбачає    забезпечення    суспільного   відтворювання   в 

необхідних пропорціях і масштабах; 

в)система   заходів,   здійснюваних   персоналом   підприємств   та   

його керівництвом, спрямованих на регулювання економічних 

процесів; 

г) поточне   регулювання   господарських   процесів   за   межами   

існуючих типових умов господарювання. 

57. ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 

а)Кабінет Міністрів України; 

б)Верховна Рада України; 

в)Президент України; 

г)немає правильної відповіді. 

58. ОСНОВНИМИ ГАЛУЗЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНИ Є: 

а)комісії Верховної Ради; 

б)комітети Верховної Ради; 

в)Рахункова палата, яка створюється для контролю за 

використанням коштів Державного бюджету України; 

г)немає правильної відповіді. 

59. ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ НАЛЕЖАТЬ ДО ТАКИХ ГІЛОК 

ВЛАДИ: 

а)виконавча влада; 

б)законодавча влада; 

в)судова влади; 

г)немає правильної відповіді. 

60. ЗГІДНО З КОНСТИТУЦІЄЮ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 

а) суверенітет та економічну незалежність України, внутрішню і 

зовнішню політику держави, виконання Конституції і законів 

України, актів Президента, розробляє і здійснює 

загальнонаціональні (загальнодержавні) програми економічного, 

науково-технічного розвитку держави; 

б) управляє об’єктами державної власності, розробляє проект 

Державного бюджету і забезпечує його виконання (після 

затвердження Державного бюджету України), подає Верховній Раді 

звіт про його виконання, здійснює заходи, спрямовані на 

забезпечення обороноздатності України, національної безпеки 

держави, безпеки громадського порядку, а також заходи боротьби 

зі злочинністю; 
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в) організовує митну справу, забезпечує здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності України, проведення фінансової, 

цінової, інвестиційної та податкової політики, а також політики у 

сфері соціального захисту населення, освіти, науки і культури, 

охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 

г)вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. 

61. НАЙВИЩИЙ СУДОВИЙ ОРГАН У СИСТЕМІ СУДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: 

а)Конституційний Суд України; 

б)Головний Суд України; 

в)Верховний Суд України; 

г)усі відповіді правильні. 

62. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ ЕТАПІВ: 

а)загальна характеристика соціально-економічної ситуації; 

б)мета та основні напрями стратегії розвитку регіону; 

в)перспективи соціального розвитку та стратегія економічного 

зростання; 

г)забезпечення здійснення регіональної соціально-економічної 

політики та удосконалення управління соціальним і економічним 

розвитком регіону. 

63. ДО ДОХОДІВ, ЩО ЗАКРІПЛЮЮТЬСЯ ЗА БЮДЖЕТАМИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ 

ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, 

НАЛЕЖАТЬ: 

а)плата за використання інших природних ресурсів, що 

зараховується до міських бюджетів міст Києва; 

б)плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 

сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних 

місцевих рад; 

в)реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, справляється 

виконавчими органами відповідних місцевих рад; 

г) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських 

бюджетів міст Києва ліцензіатами, які здійснюють діяльність на 

території міста Київ. 
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64. ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НА ОСНОВІ ТАКИХ ПРИНЦИПІВ: 

а) скоординованості – перерозподілу владних повноважень на 

користь органів місцевого самоврядування з передачею їм 

відповідних ресурсів; 

б) децентралізації – узгодження реформ, відповідних пріоритетів та 

дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, що спрямовані на реалізацію державної 

регіональної політики і впливають на соціально-економічний 

розвиток України та її регіонів, загальнодержавних, регіональних 

та місцевих інтересів, цілей, секторальних політик, 

транскордонного та міжрегіонального співробітництва; 

в)доступності – забезпечення належного та своєчасного надання 

публічних послуг, простоти та вільного доступу осіб до їх 

отримання; 

г)програмності – реалізації державної регіональної політики на 

основі взаємозв’язаних довгострокових стратегій, планів та 

програм. 

65. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

– ВНУТРІШНЯ ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ З 

ПОДІЛОМ ЇЇ ТЕРИТОРІЇ НА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ – 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ, ЩО 

ОБУМОВЛЕНА ТАКИМ ЧИННИКАМИ: 

а) географічними; 

б) історичними; 

в)соціально-економічними; 

г)культурними та іншими чинниками. 

 

66. ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ Є: 

а)управління природно-ресурсним потенціалом; 

б)управління фінансовими ресурсами; 

в)управління трудовим потенціалом; 

г)усі відповіді правильні. 

67. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАД СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, 

МІСЬКИХ, РАЙОННИХ У МІСТАХ: 

а) підконтрольні і підзвітні відповідним радам; 

б) у разі їх створення є їх виконавчі комітети, відділи, управління 

та інші створювані радами виконавчі органи; 
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в) з питань здійснення делегованих їм повноважень органів 

виконавчої влади – підконтрольні відповідним органам виконавчої 

влади; 

г)усі відповіді правильні. 

68. МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ: 

а)на м ісцевий референдум можуть бути винесені питання, 

віднесені законом до повноважень органів державної влади; 

б) форма вирішення територіальною громадою питань місцевого 

значення шляхом прямого волевиявлення; 

в) рішення, прийняті місцевим референдумом, не підлягають 

виконанню на відповідній території; 

г)немає правильної відповіді. 

69. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН: 

а) форма безпосередньої участі громадян у рішенні питань 

місцевого значення; 

б)рішення загальних зборів громадян враховуються органами 

місцевого самоврядування в їх діяльності; 

в)порядок проведення загальних зборів громадян за місцем 

проживання визначається законом і статутом територіальної 

громади; 

г)усі відповіді правильні. 

70. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – ЦЕ: 

а) жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, 

міста, які є самостійними адміністративно-територіальними 

одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, які 

мають один адмі- 

ністративний центр; 

б) жителі, об’єднані спільною площею та спільними інтересами, які 

направлені на вирішення господарських та інших проблем; 

в) жителі, об’єднані місцем проживання в містах і областях 

України, що є самостійними адміністративно-територіальними 

одиницями; 

г) немає правильної відповіді. 

71. КЕРІВНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ ПРИЗНАЧАЄ НА ПОСАДИ ТА ПРИПИНЯЄ ЇХ 

ПОВНОВАЖЕННЯ: 

а) спікер Парламенту; 

б) глава держави; 

в)Прем’єр-міністр; 
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г)віце-спікер Парламенту. 

72. ПРИНЦИПОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ ПОЛЯГАЮТЬ У ТАКОМУ: 

а) пріоритетність законодавчої регламентації функцій, 

повноважень та порядку діяльності органів виконавчої влади; 

б) незалежність здійснення функцій та повноважень виконавчої 

влади від органів законодавчої і судової влади у межах, визначених 

Конституцією і законами України; 

в) відповідальність органів виконавчої влади, їх посадових осіб за 

свої рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами, права яких 

були порушені; 

г) ефективність, відкритість та доброчесність у роботі уряду та 

інших органів виконавчої влади. 

73. ЗА СТАТИСТИКОЮ У МІСТАХ СТУПІНЬ НАБЛИЖЕННЯ 

УЗАГАЛЬНЕНИХ ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 

ІНТЕРЕСІВ КОНКРЕТНОЇ ЛЮДИНИ, НІЖ У СЕЛАХ: 

а)значно нижчий; 

б)значно вищий; 

в)відповідний один одному; 

г)немає правильної відповіді. 

74. ОСНОВНОЮ ФУНКЦІЄЮ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Є: 

а)законодавча; 

б)судова; 

в)виконавча; 

г)немає правильної відповіді. 

75. МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ВІДПОВІДНІЙ 

ТЕРИТОРІЇ: 

а) взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх 

виконавчими органами та головами; 

б) сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого 

самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, 

соціального та культурного розвитку відповідних територій; 

в)сприяють   зміцненню   матеріальної   та   фінансової   бази   

місцевого самоврядування; 

г)усі відповіді правильні. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ   
 

Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні 

завдання, ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, 

провокаційні запитання, дискусійні 

 

 ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Публічне 

управління регіональним розвитком» виставляються студентам за 

сумарною кількістю набраних балів, отриманих в результаті 

поточного контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 
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виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів, що присвоюються студентам для заліку та за 

виконання курсової роботи представлено відповідно в табл. 1 та 2. 

Шкала оцінювання за ЕСТS представлена в табл. 3. 

Таблиця 1 

Розподіл балів за формами контролю 

Поточний контроль та самостійна робота Під

сум

-

ков

ий 

кон

тро

ль 

Су

ма 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий 

модуль  

№ 2 

Змістовий модуль  

№ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Т

8 

Т

9 

Т

10 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 

Т1

4 

40 100 

4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 

 

Т – тема практичного заняття. 

 
 

Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

«Державне та регіональне управління» включає: 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по 

всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

3. Робоча програма з дисципліни 

http://ep3.nuwm.edu.ua/13842/1/06-14-80.pdf 

4. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни 

«Державне та регіональне управління» для студентів галузі знань 

http://ep3.nuwm.edu.ua/13842/1/06-14-80.pdf
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0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» денної та заочної форм навчання / О.О. Бутник – 

Рівне: НУВГП, 2013. –  24 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/2726/ 

5. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Державне та регіональне управління» для студентів галузі знань 

0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» денної та заочної форм навчання / О.О. Бутник – 

Рівне: НУВГП, 2013. – 19 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/2725/ 

6. Методичні вказівки по написанню курсової роботи 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17802/1/06-14-71.pdf 

7. Опорний конспект 

https://cutt.ly/ljCQZP3 

 

 Рекомендована література 

 

Базова 

1.  Державне управління (Основи теорії державного 

управління) : навчальний посібник у трьох частинах / О. Н. 

Євтушенко, В. І. Андріяш. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2013. ІSBN 978-966-336-273-

1.https://idu.at.ua/doc/Kniga_Derzhavne_upravlinnya_Yevtushenko_

O_N_Andriy.pdf 

2.Державне  управління  в  Україні  :  навч.  посібн.  /  за  заг.  

ред. В. Б. Авер'янова. К., 1999. 432 с.  

3. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки / К. : 

Знання, 2007. 214 с.  

4.  Малиновський  В.  Я.   Державне  управління  :  навчальний  

посібник / 2-ге вид., доп. та перероб.  К. : Атіка, 2003.,  576 с.  

5.  Мельник А. Ф. Державне управління : навч. посібн. / 

А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський. К. : "Знання", 2004., 175 с.  

6.  Оболенський О. Ю. Державна служба : підручник / 

О. Ю. Оболенський.,  К. : КНЕУ, 2006.,  472 с.  

http://ep3.nuwm.edu.ua/2726/
http://ep3.nuwm.edu.ua/2725/
http://ep3.nuwm.edu.ua/17802/1/06-14-71.pdf
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7.  Чистов С. М. Державне регулювання економіки : навчальний 

посібн. К. : КНЕУ, 2000., 316 с. 

 

Допоміжна 

1.  Воронкова В. Г. Менеджмент в держаних організаціях : навч. 

посібн. К. : ВД "Професіонал", 2004. 256 с.  

2.  Глен Р. Державне управління / К. : КНЕУ, 1994. 113 с.  

3. Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю. та ін. 

Державне управління : навчальний посібник / за ред. А. Ф. 

Мельник. К. : Знання-Прес, 2003. 343 с.  

4.Державне  управління:  проблеми  адміністративно-правової  
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