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1. Сутність та основні ознаки публічного управління. 

2. Особливості соціалізації та роль державного управління. 

3. Форми і методи державного управління, їх класифікація. 

4. Органи державної влади та їх функції. 

5. Державна політика: механізми формування та реалізації. 

6. Моделі та тенденції розвитку державного управління на 

регіональному рівні. 

7. Механізми державного управління: сутність, поняття, принципи. 

8. Типові складові механізмів державного управління на 

центральному та місцевому рівнях. 

9. Організаційний, правовий, ресурсний та інші види механізмів 

державного управління. 

10. Нормативно-правовий механізм державного управління. 

11. Інституційні та соціальні механізми державного управління. 

12. Фіскальний та бюджетний механізми державного управління. 

13. Державно-управлінські механізми регулювання демократичних 

процесів. 

14. Механізми антикризового управління в сучасних умовах 

господарювання. 

15. Взаємодія з громадськістю як механізм державного управління. 

16. Інструментарій державного регулювання макроекономічних 

процесів. 

17. Державна стратегія регіональної політики розвитку: пріоритети та 

етапи реалізації. 

18. Роль стратегічного планування в державному управлінні. 

19. Програмно-цільовий метод управління. 

20. Планування та прогнозування в державному управлінні. 

21. Інформаційні технології в державному управлінні. 

22. Моніторинг і контроль в системі державного управління. 



23. Результативність та ефективність діяльності органів державного 

управління. 

24. Поглиблення інституційних перетворень в Україні. 

25. Сутність і зміст державного управління у сфері державної безпеки 

та охорони громадського порядку.  

26. Об’єкт та предмет науки державного управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку. 

27. Передумови та становлення державного управління сферою 

державної безпеки та охорони громадського порядку як галузі наук. Зміст 

міждисциплінарності та місце державного управління сферою державної 

безпеки та охорони громадського порядку в системі наук. 

28. Національні інтереси та їх класифікація. Сутність взаємозв’язку між 

національними цінностями, інтересами і цілями. 

29. Поняття та класифікація загроз національній безпеці України. 

30. Види та складові державної безпеки: структура, мета та завдання. 

31. Зовнішні загрози державній безпеці України. Внутрішні чинники, 

що загрожують державній безпеці. 

32. Зміст та призначення системи забезпечення державної безпеки. 

Мета, завдання, функції системи забезпечення державної безпеки. Структура, 

принципи, засоби системи забезпечення державної безпеки. 

33. Структура системи державного управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку. Основні функції суб’єктів 

державного управління щодо забезпечення державної безпеки та охорони 

громадського порядку. 

34. Поняття і зміст нормативно-правового забезпечення державного 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. 

35. Сутність поняття «економічна безпека». Характеристика загроз 

економічній безпеці України. 

36. Поняття та зміст геополітики. Джерела та предмет геополітики. 

Загальна характеристика України як суб’єкта геополітики. 

37. Основні напрями зовнішньої політики України. Сучасні загрози 

геополітичній безпеці. 

38. Етапи та принципи реалізації Стратегії національної безпеки 

України. 

39. Механізми забезпечення геополітичної безпеки: сутність, поняття, 

методи, принципи. 

40. Сучасні концепції управління якістю у сфері державного 

управління державною безпекою та охороною громадського порядку. 

 


