
Тести 

з дисципліни «Актуальні проблеми теорії публічного 

управління»  

 

“Громадівська теорія” місцевого самоврядування описує 

самоврядну форму здійснення публічного управління, 

що відповідає такій моделі самоврядування: А). 

Англосаксонська 

“Державницька теорія” місцевого самоврядування описує 

самоврядну форму  здійснення публічного управління, 

що відповідає такій моделі самоврядування: В). 

Континентальна 

Багатогранний характер управління визначається 

підходом до його вивчення.Твердження про те, що 

«…управління містить великі теоретичні і практичні 

знання, бо дозволяє побачити місце та роль управління 

в різних типах людської цивілізації і в розв'язанні 

різних соціальних, релігійних та національних 

проблем» відповідає нижченаведеному підходу щодо 

визначення “характеру управління”: Г). Історичному 

Багатогранний характер управління визначається 

підходом до його вивчення.Твердження про те, що 

«…управління, що здійснюється заради чисто 

людських інтересів, цілей, мотивів, ідеалів, волі, 

цінностей та інших особистісних елементів» відповідає 

нижченаведеному підходу щодо визначення 

“характеру управління”: В). Психологічному 

Багатогранний характер управління визначається 

підходом до його вивчення.Твердження про те, що 

«…управління є функцією організованих систем, що 

забезпечує збереження їх структури, підтримку 

режиму діяльності, досягнення їх мети» відповідає 

нижченаведеному підходу щодо визначення“характеру 

управління”: Б). Філософському 

Багатогранний характер управління визначається 

підходом до його вивчення.Твердження про те, що 

«…публічне управління є складний механізм 

взаємовідносин між класами, соціальними станами, 

соціальними прошарками і професіональними 

групами, представниками різних народів» відповідає 

нижченаведеному підходу щодо визначення“характеру 

управління”: Г). Соціальному 

В античний період розвитку цивілізацій, державне 

управління у якому, одночасно,  існували три види 

народних зборів – центуріатні, трибутні й куріатні – 

було організовано в період існування... : А). Римської 

республіки 

В античній Греції, де найбільш повний розвиток одержали 

приватна власність, рабство, ринкові відносини, де 

сформуваласягромадянська традиція, що об’єднала її 

членів при всьомурозходженні їх майнових і 

політичних інтересів у єдине інтегральне ціле, де 

антична демократія сягнула своєї вершини відбулося у 

місті-полісі: А). Афіни 

В античній Греції, прикладом 

формуванняаристократичної військово-табірної 

держави, котра заради придушення величезної маси 

підневільного населення (ілотів) штучно стримувала 

розвиток приватної власності й безуспішно намагалася 

зберегти рівність серед самихгромадян було місто-

держава: В). Спарта 

В Київській Русі (VI – початокXIII ст.) Боярська рада 

володіла компетенцією: Б). Дорадчого органу 

Великого князя 

В Козацько-Гетьманській державі (XVII – XVIII ст.) 

Гетьманат як публічно-правовий інститут мав певні 

повноваження зокрема, Гетьман був лише: Г).  

Очолював державу і уряд, був 

головнокомандувачем, законодавцем, вищим 

суддею 

В Козацько-Гетьманській державі (XVII – XVIII ст.), 

Гетьман обирався на: Г). Безстроково 

В Козацько-Гетьманській державі (XVII – XVIII ст.), з 

метою знищення України як самостійного політичного 

суб’єкта, царським урядом запроваджена нова 

державна установа, яка підпорядковувалась 

російському сенату і, якій був  наданий статус вищої 

апеляційної інспекції й деякі важливі контрольні права 

над адміністрацією та фінансами України. Це була: В). 

Малоросійська колегія 

В Козацько-Гетьманській державі (XVII – XVIII ст.), по 

мірі перетворення України в автономне утворення 

царської Росії, відбувається обмеження козацького 

самоврядування і,  вперше за існування Козацької 

держави,  царським урядом створюється спеціальна 

установа для ведення українських справ, яка 

іменується Молоросійський приказ. Ця установа була 

сформована у: Б). 1663 р 

В Козацько-Гетьманській державі (XVII – XVIII ст.), у 

період її автономії в Росії, з метою нагляду за 

Гетьманом засновується (1709 р.) нова посада. У її 

функції входить уточнення справжніх прибутків 

України, слідкування за відданістю царю, бути 

присутнім при прийомі Гетьманом послів, слідкувати 

за призначенням полковників та генеральної старшини 

тощо. Це була посада: А). Царського резидента 

В Козацько-Гетьманській державі (XVII – XVIII ст.),через 

недовіру до Гетьманату, з бокуросійського царя, до 

особи Гетьмана (1709 р.), були приставлені два 

російські полки, які перебували у розпорядженні 

людини, яка обіймала посаду:  А). Царського 

резидента 

В країнах Стародавнього Сходу(Vст. до н.е.), склалась  

монархічна форма правління, з необмеженою владою 

спадкоємного, обожнюваного монарха, який виступає 

одноособовим законодавцем і вищим суддею у 

централізованійдержаві, що характеризується 

тоталітарним режимом, всеохоплюючим наглядом за 

безправними підданими, розгалуженим, 

підпорядкованимправителю адміністративним 

апаратом. Ця форма правлінняотримала назву: В). 

Східна деспотія 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) організація державного управління 

мала різні назви, котрі здійснювались у такій 

послідовності: Г). Українська Центральна Рада – 

Гетьманат – Директорія 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) організація державного управління, що 

мало назву  Директорія, здійснювалась у період: В). 

12.1918 р. – 11.1919 р. 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) організація державного управління, що 

мало назву  Українська Центральна Рада, 

здійснювалась у період: А). 03.1917 р. – 04.1918 р. 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) в Західноукраїнській Народній 

Республіці (ЗУНР), функції українського уряду 

здійснював: Г). Державний секретаріат 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.), передумовою створення 

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) був 

розпад: В). Австро-Угорської імперії 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.), створена Західноукраїнська Народна 

Республіка (ЗУНР) проіснувала: А). 1 рік 



В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) організація державного управління, що 

мало назву  Гетьманат, здійснювалась у період: Б). 

04.1918 р. – 12.1918 р. 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) в державному управлінні, що мало 

назву  Українська Центральна Рада, функції 

українського уряду здійснював: А). Генеральний 

Секретаріат 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) в державному управлінні, що мало 

назву  Директорії, функції українського уряду 

здійснював: В). Рада Народних Міністрів 

В період відродження і розбудови Української держави 

(1917-1920 рр.) в державному управлінні, що мало 

назву  Гетьманат, функції українського уряду 

здійснював: Б). Рада міністрів 

В природі, і в суспільстві, і в самій сутності людини 

містяться об'єктивні передумови, закономірності, 

форми, цінності й інші прояви, сформовані віками, які 

незалежні від волі людини та її сприйняття накладають 

певні обмеження на її (людини) можливості у 

здійсненні публічного управління, йдеться про: В). 

Об’єктивні основи публічного управління 

В ході визвольної війни українського народу (1648-1654 

рр.), адміністративно-територіальний поділ України 

склався з трьох воєводств: Київське, Брацлавське, 

Чернігівське. Цей поділ був обумовлений у 1649 р. …. 

договором: Б). Зборівським 

В ході визвольної війни українського народу (1648-1654 

рр.), на визволених територіях України, вперше у 

державному будівництві, був використаний військовий 

підхід щодо державного територіального устрою 

України. В Україні запроваджується: В). Полково-

сотенний устрій 

Вважається, що в античній Греції на організацію 

державності, не аби який  впливмав такий чинник як 

«природні умови території». Гірські хребти й затоки, які 

розсікали морське узбережжя, де проживала значна 

частина греків, стали істотною перешкодою для 

політичного об'єднання країни й унеможливлювали 

централізоване управління, що спричинило 

виникненню такоговиду адміністративно-

територіального утворення: Г). Місто-поліс 

Великий вплив на децентралізацію одноособового 

управління Великого князя Литовського (XIV – XVII 

cт) мав орган державного управління, який до 

середини XIV ст. був консультативним органом, а 

починаючи з 1492 р., рішення цього органу обмежують 

владу Великого князя щодо призначення послів у 

іноземні держави, вищих урядовців на українські 

землі, приймати і скасовувати закони тощо. Це був 

орган державної влади: Г). Рада при  Великому 

князю – «пани-рада» 

Взаємодія суб'єкта державного управління та сукупності 

його об'єктів, що охоплюють організацію та 

функціонування суб'єкта управління, структуру 

взаємозв'язків між суб'єктом і об'єктами управління, 

реагування об'єктів управління на державно-

управлінський вплив суб'єкта управління, відповідає 

визначенню: Г). Система державного управління 

Взаємозв'язок, у процесі якого люди через різні причини – 

матеріальні, соціальні, інтелектуальні, інформаційні 

тощо – свідомо чи примусово визнають верховенство 

волі інших, а також цільових, нормативних 

установлень і відповідно до їх вимог здійснюють ті чи 

інші вчинки і дії, облаштовують своє життя, відповідає 

визначенню: А). Влада 

Визнання вищого, божественного авторитету правителя, 

що органічно випливає із сущого світопорядку, а отже, 

і необмежених деспотичних повноважень правителя, 

було основним елементом духовної культури та 

релігійної ідеології таких суспільств… :  Б). 

Стародавнього Сходу 

Виконання організаційних функції держави, у будь-яких 

сферах суспільних відносин, що відбуваються в країні 

здійснює: В). Державна організація 

Використовувані державними органами і посадовими 

особами прийоми, способи, операції зі стимулювання, 

активізації і спрямування діяльності людини, 

відносяться до: А). Методи забезпечення реалізації 

цілей та функцій державного управління 

Відповідальність безпосередньо пов’язана з 

неправомірними рішеннями, поступками та діями 

посадових осіб, державних службовців та службовців 

місцевого самоврядування щодо виконання 

конкретних норм законів трактується в публічному 

управлінні як: Г).  Юридична відповідальність 

Властивість державного управління, що 

міститьупорядковану взаємодію засобів, інструментів, 

ресурсів, управлінських рішень та організаційних дій, 

яка надає державному управлінню необхідної 

узгодженості, координації, субординації, відповідної 

цілеспрямованості, раціональності та ефективності, 

відноситься до властивості: Б). Системність 

державного управління 

Властивість державного управління, що полягає у 

встановленні державою, через законодавчу діяльність 

основних, загальних, типових правил (норм) поведінки 

людей у всіх сферах життя суспільства і забезпечення 

їх дотримання з допомогою своєї владної сили, 

відноситься до властивості: А). Поширення 

управління на все суспільство 

Втілення свідомості людини у державно-управлінську дію 

по різному впливає на реалізацію управлінського 

рішення. У публічному управлінні цей чинник 

називається: Б). Суб’єктивний чинник публічного 

управління 

Державне управління у середньовічній країні Західної 

Європи (XIII-XV ст.), спричинене економічним 

підйомом міст (розвитком торговельного обороту, 

нагромадженням капіталу), що породив консолідацію 

суспільства, завдяки якій стало можливим поступове 

територіальне об'єднання країн на національній основі, 

посилення королівської влади, відповідає періоду 

формування: А). Станово-представницької монархії 

Державне управління у середньовічній країні Західної 

Європи (XVI-XVII ст.), коли формуються основні 

елементи капіталістичної системи, а сильна 

королівська влада намагається забезпечувати 

економічний розвиток і зменшувати наростаючі 

суспільні протиріччя, усе більше піднімається над 

суспільством, робить ставку на бюрократичний 

централізм, на військово-поліцейську силу, на 

усунення політичної опозиції, відповідає періоду 

формування: Г). Абсолютної монархії 

Державне управління у середньовічній країні, що 

перетворилася в Західній Європі (IX-XIII ст.) у безліч 

держав-маєтків з крайнім ступенем економічної й 

політичної децентралізації, де єдиним способом 

організації й підтримки державної влади стали 

побудовані на принципахсюзеренітету-васалітету 

особливі договірні відносини, відповідає періоду 

формування: Б). Сеньоріальної монархії 

Державний лад в Київській Русі (VI – початокXIII ст.) 

склався у формі: В). Ранньофеодальної монархії 

Державно-управлінська діяльність, що передбачає 

видання розпорядчих документів (указ, наказ, 



постанова, розпорядження), що обумовлені 

законодавством та положеннями (статутами) про 

відповідні органи, відноситься до: А). Нормативно-

правової діяльності 

Державно-управлінська діяльність, що полягає у виданні 

відповіднихактів щодо застосування права та 

здійснення інших юридично значущих дій (положення, 

інструкція, правила, порядок), відноситься до: Б). 

Ненормативно-правова діяльність 

До держави як суб’єкта державного управління, що 

класифікуються за критерієм «форма правління» 

відноситься: Г). Парламентська республіка 

До держави як суб’єкта державного управління, що 

класифікуються за критерієм «форма державного 

устрою» відноситься: В). Федерація 

До об'єктивних основ державного управління, що 

обумовлюють положення про те, що кожен народ на 

земній кулі займає свою територію і, властивості цієї 

території  диктують людям відповідні технології 

виробничої діяльності та форми суспільного життя 

відносяться такі умови: А). Природно-географічні 

До правових форм державно-управлінської діяльності 

належить: В). Рішення представницького органу 

Дотримання в державному управлінні певних моделей 

організації відповідних органів досягається завдяки 

дотриманню ( … ) дисципліни А). Штатної 

Дотримання прав і свободкожної людини і громадянина на 

всій території країни, держава як суб’єкт публічного 

управління забезпечує виконуючи таку свою функцію: 

В). Соціальну 

Економічну діяльність на базі державної власності в країні 

здійснює: Б). Державне підприємство 

Забезпечення цілоcностікраїни і збереження суспільства, 

створення умов для спокійного і гармонійного його 

розвитку, подолання розколу, свавілля, боротьби в 

суспільстві, уникнення протиріч у законних межах, 

держава як суб’єкт публічного управління забезпечує 

виконуючи таку свою функцію: А). Політичну 

Загальний стиль управління, сприйнятий відповідно до 

конкретних умов управлінської діяльності та рис 

персоналу певного державного органу і його апарату, 

обумовлює: Г). Індивідуальний стиль державного 

управління 

Засіб здійснення управління щодо забезпечення 

стабільності в суспільстві, збереження суспільного 

спокою та удосконалення суспільних відносин, що у 

своїх витоках містить правову обумовленість 

(легітимність), а в реалізації – силу державного 

апарату, наділеного засобами примушування, 

відповідає визначенню: Г). Державна влада 

Здатність забезпечувати раціональне та ефективне 

використання наявного ресурсного, виробничого, 

трудового й інтелектуального потенціалів країни; 

активізувати працю, пов'язану з реалізацією інтересів 

людини для задоволення її потреб; змінювати умови, 

продуктивність і соціальну результативність праці і, 

таким чином, створювати зростання добробуту 

людей,вказує на конструктивність: Б). Державної 

політики 

Здійснення певних колективних, або індивідуальних 

оперативно-організаційних чи матеріально-технічних 

операцій, що відбуваються як у межах органу 

державного управління так і поза ним (інструктування 

працівників, підготовка і проведення засідань тощо, 

відносяться до: В). Організаційних форм 

управлінської діяльності 

Зміна зовнішньополітичного положення Афін(V ст. до 

н.е.), їхнє збагачення спричинили зміни в соціально-

політичних відносинах, сприяли переходу до нової 

форми Афінської держави, яка за своєю сутністю була 

політичною організацією вільних громадян, що 

забезпечує захист їхніх інтересів і утримання в покорі 

величезної кількості рабів. За формою правління вона 

являла собою республіку, яка отримала назву: Г). 

Рабовласницька демократія 

Зовнішні, постійно і типізовано фіксовані прояви 

практичної активності державних органів з 

формування та реалізації  управлінських цілей, 

виконання функцій, забезпечення їх власної  

життєдіяльності, є уособленням: А). Форм 

управлінської діяльності 

Зрозуміло викладене та вірогідне знання про поняття 

«принцип державного управління» відповідає такому 

його трактуванню: Б). Гносеологічному 

Зусилля держави, спрямовані на реалізацію сукупності 

цілей і завдань, продиктованих інтересами існування 

та розвитку країни, обумовлює поняття: Б). Державна 

політика 

Конкретні види управлінських впливів держави, що 

спрямовані на збереження чи перетворення об’єктів 

управління, або його власних управлінських 

компонентів (складових), є проявом: Г). Функцій 

державного управління 

Концепція публічного управління в якій робиться акцент 

на “аналізі трансакційних витрат” (витрати на 

виробничі відносини) між різними суб’єктами 

управління і, на цій основі вирішуються проблеми їх 

ефективності та здійснюється координація взаємодій 

між ними відповідає визначенню такої концепції: А). 

“Неоінституційна теорія” 

Концепція публічного управління в якій через суспільну 

дискусію визначаються завдання органів державного 

управління, і на цій основі розвивається 

співробітництво і розділяється відповідальність між 

суспільством і державою, відповідає визначенню такої 

концепції: Б). Концепція “активізуючої держави” 

Концепція публічного управління згідно до якої дії 

державних організацій, спрямовані на підвищення 

ефективності надання державних послуг, що в тій чи 

іншій мірі орієнтуються на попередні результати 

роботи, відповідає визначенню такої концепції: Г). 

Концепція “управління за результатами” 

Концепція публічного управління згідно до якої система 

державних і недержавних суб’єктів у певній сфері 

політики за для досягнення згоди з певного питання, на 

базі ресурсної залежності, взаємодіють між собою, 

використовуючи за цього формальні і неформальні 

норми, відповідає визначенню такої концепції: В). 

Теорія “політичних мереж” 

Методи державно-управлінської діяльності пов'язані з 

умовами праці, побуту, відпочинку людей, надання їм 

соціальних послуг, залученням до процесу владних 

відносин, розвитком суспільної та політичної 

активності належать до: А). Соціально-політичних 

Методи публічного управління, що обумовлені роллю 

економічних інтересів у житті людей та в 

управлінських процесах, відносяться до такої групи 

методів: В). Економічні 

Методи, що містять способи, прийоми, дії прямого і 

обов’язкового визначення поведінки та діяльності 

людей з боку відповідних управлінських складових 

держави, відносяться до: Г). Адміністративні 

Методи, що містятьзвернення до гідності, честі та совісті 

людини, виражаються у заходах з виховання, 

роз’яснення і популяризації цілей та змісту управління, 

використовують засоби морального заохочення та 

стягнення, враховують психологічні особливості 



характеру людини, відносяться до такої групи методів: 

А). Морально-етичні 

Методи, що пов’язані з умовами праці, побуту, 

відпочинку людей, наданням їм соціальних послуг, 

залученням до процесу владних відносин, розвитком 

суспільної та політичної активності, відносяться 

дотакої групи методів: Б). Соціально-політичні 

Механізм державного управління виражається через 

опосередковані державою, взаємопов'язані і 

послідовно детерміновані такі суспільні явища: Б). 

“потреби → інтереси → цілі → рішення → дії → 

результати” 

Міра офіційного державного осуду та примушування у 

вигляді адміністративних стягнень, що застосовуються 

за здійснення відповідного проступку у публічному 

управлінні обумовлює поняття: А). Адміністративна 

відповідальність 

Модернізація матеріального і духовного виробництва і 

соціальних умов життя на основі науково-технічного 

прогресу (нових технологій), можливостей конверсії та 

взаємовигідного поділу праці з іншими країнами, 

містить у собі сенс реалізації: Б). Державної політики 

Можливості управління містами на українських землях 

(XIII – XVIст.), які полягали у тому, що дозволяли 

міським радам  самостійно забезпечувати оборону 

міста, підтримувати порядок в ньому, розпоряджатися 

міськими доходами і витратами, розподіляти між 

містянами податки, наглядати за їх своєчасним 

справлянням, регулювати торгівлю, забезпечувати 

функціонування міських служб тощо, були 

обумовлені: В). Магдебурзьким правом 

Набір дій, за допомогою яких здійснюється той чи інший 

основний процес (фаза, етап) управлінської технології, 

відповідає поняттю: В). Технологічна процедура 

управління 

Надання державоюсоціальних та духовних послуг 

населенню здійснюється: Б). Державною установою 

Наданнясоціальних та духовних послуг в державі 

здійснює: В). Державна організація 

Народнізбори Римської республіки (V ст. до н.е. – I ст. до 

н.е.), у компетенцію яких входило призначати на 

посаду осіб, вибраних іншими народними зборами, 

мали назву: Б). Куріатнізбори 

Народнізбори Римської республіки (V ст. до н.е.–I ст. до 

н.е.), у компетенцію яких входило прийняття законів, 

обрання вищих посадових осіб республіки (консулів, 

преторів, цензорів), оголошення війни й розгляд скарг 

на вироки до страти, мали назву: В). Центуріатнізбори 

Народнізбори Римської республіки (V ст. до н.е.–I ст. до 

н.е.), у компетенцію яких входило обирати нижчих 

посадових осіб (квесторів, эдилів і ін.) і розглядали 

скарги за вироками про стягнення штрафу, мали назву: 

А).Трибутнізбори 

Низовою ланкою управління українськими землями в 

складі Речі Посполитої (XV – XVII cт) були такі 

органи місцевого управління: А). Волосні і сільські 

органи 

Об’єктивні основи публічного управління, що 

характеризують етапи суспільного розвитку, упродовж 

яких людські спільноти накопичують певні 

національні багатства та освоюють у своїй діяльності 

технології і,  на їх основі формують відповідний рівень 

реальної продуктивності праці, відносяться до: В). 

Культурно - історична спадщина народу 

Об'єктивні основи державного управління, що 

сформувались внаслідок тривалої взаємодії людини і 

природи, в результаті якої виникла культура гармонії 

природи і життєдіяльності, відносяться до таких умов: 

Г). Природничо-суспільні 

Одна з основних соціальних форм співіснування 

суспільства, що відіграла вирішальну роль в еволюції 

стародавніх східнихкраїн,зберегла риси патріархально-

родової організації, значною мірою визначала характер 

політичної влади в цих суспільствах, роль і 

регулятивно-контрольні функції держави 

Стародавнього Сходу, особливості їх правових систем, 

була: В). Сільська громада 

Одним з критеріїв оцінки соціальної ефективності 

публічного управління є: Б).Рівень суспільної 

продуктивності праці в країні 

Однорідна, логічно нероздільна частина процесу 

управління, що націлена на досягнення певної мети, 

відповідає поняттю: А).Технологічна операція 

управління 

Організація «суб'єктивного чинника» в управлінні, 

здійснюється завдяки  менеджменту, суспільному 

управлінню і суспільному самоуправлінню. У 

суспільному самоуправлінні домінуючим є інститут: 

В). Сім’я 

Організація у державному управлінні процесу 

формулювання обґрунтованих цілей та здійснення 

узгоджених дій з їх досягнення відбувається завдяки 

дотриманню ( … ) дисципліни: Б). Планової 

Особливе державно-правове явище, що містить у собі 

певний уклад, організацію і взаємозв’язки людських 

ресурсів, технічних та інших засобів, наданих 

суспільствомдля формування і реалізації державно-

управлінських впливів та підтримки життєздатності 

самого суб’єкта управління, відповідає визначенню: 

Г). Організаційна структура державного 

управління 

Особливо небезпечні діяння державних службовців та 

службовців місцевого самоврядування, що несуть 

загрозу конституційному строю країни, порушають 

законні права і свободи людей обумовлюють, в 

публічному управлінні, поняття: В). Карна 

відповідальність 

Оцінювання економічності, ефективності, 

результативності використаннянаданих органу 

публічного управління, для виконання своїх функцій, 

ресурсів відповідає такому статусу оцінювання: В). 

Аудиту адміністративної діяльності 

Підтримування свободи, суверенітету та історичного 

існування народів своєї країни в межах світової 

спільноти з урахуванням національних інтересів інших 

країн які підтримують мир та спокій в глобальному та 

регіональному масштабах, держава як суб’єкт 

публічного управління забезпечує виконуючи таку 

свою функцію: Г). Зовнішню 

Підходи у формуванні органів державної влади на усіх 

рівнях Козацько-Гетьманської держави  (XVII – XVIII 

ст.), дають підстави вважати, що підвалинами 

Української держави була … форма правління: А) 

Республіканська 

Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і 

судову в вперше, відбувся Афінській державі,у: Б). V 

ст. до н.е. 

Політичний інститут, який маючи легітимну монополію на 

законотворчість через свої органи приймає закони та 

інші нормативні акти і забезпечує їх реалізацію в життя 

усіма доступними йому методами, не виключаючи 

адміністративні та кримінально-правові, уособлює 

поняття: Б). Держава 

Політичний режим за якого державна влада є уособленням 

верховного правителя (імператор, король, вождь, 

ф’юрер, дуче, кормчий тощо), а її здійснення 

відбувається через насильство, придушення, сваволю, 



обмеження свободи, встановлення контролю над 

поведінкою кожної людини, відповідає поняттю:  Г). 

Деспотичного 

Політичний режим за якого державна влада здійснюється 

передусім з дотриманням прав та свобод людини, 

підпорядковуючи для їх здійснення всі свої можливості, 

відповідає поняттю:  Б). Ліберального 

Політичний режим за якого здійснення публічного 

управління, передусім, полягає у проведенні в життя 

всезагальної волі народу суворо в межах матеріального 

та процесуального законодавства, відповідає поняттю:  

В). Демократично-правового політичного режиму 

Починаючи з ІІ тис. до н.е. грецький світ проходить етапи 

розвитку патріархальних структур, протодержав, 

класичного рабовласницького ладу, античної 

демократії і на кінець ІІ тисячоліття до н.е. набуває 

царської організації влади, яка отримала назву ...???...  і 

була використана, як не дивно на розвиток приватної 

власності, позбавлення привілеїв аристократії, 

утвердженню демократії як форми держави, що 

відповідало інтересам громадянської і політичної 

общини. Г). Тиранія 

Практичний, організуючий і регулюючий вплив держави 

на суспільну життєдіяльність людей з метою її 

впорядкування, збереження чи перетворення, 

опираючись за цього на її владну силу, відповідає 

визначенню: Б). Державне управління 

При оцінюванні публічного управління, підхід за якого 

порівнюється співвідношення між «продуктом» у 

вигляді товарів, послуг тощо та «ресурсами», 

використаними для їх продукування, вказує на: А). 

Ефективність процесу управління 

При оцінюванні публічного управління, підхід за якого 

результати у порівнянні з цілями, зіставлені з 

використаними для досягнення цих цілей ресурсами, 

свідчить про: Б). Результативність процесу 

управління 

При оцінюванні публічного управління, підхід за якого 

порівнюється мінімізація вартості ресурсів, 

спрямованих на діяльність, з огляду на відповідну 

якість, свідчить про: В). Економічність процесу 

управління 

Принципи державного управління, котрі виражають 

залежність системи державного управління від 

суспільних цілей, що поставлені і, вирішуються на 

певному історичному відтинку часу належать до 

принципів: А).Об'єктивності 

Принципи державного управління, що обумовлюють 

дотримання у здійсненні публічного управління 

відповідності елементів (форм, методів, стадій) 

управлінської діяльності державних органів їх 

функціям і організації; правового регулювання 

управлінської діяльності; конкретизації управлінської 

діяльності і особистої відповідальності за її результати; 

постійного поновлення етапів управлінського процесу; 

стимулювання раціональної і ефективної управлінської 

діяльності тощо, є уособленням: Г). Структурно-

процесуальних принципів 

Принципи державного управління, що обумовлюють 

дотримання у здійсненні публічного управління 

об'єктивності,  демократизму, правової 

впорядкованості, законності, розподілу влади, 

публічності є уособленням: А). Загальносистемних 

принципів 

Принципи державного управління, що обумовлюють 

дотримання у здійсненні публічного управління 

узгодження цілей державного управління, їх 

взаємодоповнюваність  і підсилення, підлеглість 

часткових і локальних цілей загальним (стратегічним), 

послідовність у досягненні всієї сукупності цілей 

державного управління, є уособленням: 

А).Структурно-цільових принципів 

Принципи державного управління, що обумовлюють 

дотримання у здійсненні публічного управління 

єдність системи державної влади; залежність 

організаційних структур від території, галузі 

виробництва та обслуговування; організаційних 

зв'язків органів державної влади і місцевого 

самоврядування;  поєднання колегіальності й 

одноособовості в окремих органах державної влади та 

місцевого самоврядування; підлеглості та 

управлінської взаємодії в організаційній структурі 

державного управління, є уособленням: В). 

Структурно-організаційних принципів 

Принципи державного управління, що обумовлюють 

дотримання у здійсненні публічного управління 

упорядкування і фіксування функцій через видання 

правових норм; сумісність функцій у межах 

компетентності органів, підсистеми і загалом 

організаційної структури державного управління; 

концентрації в органі публічного управління певної 

кількості відповідних ресурсів для потужної 

управлінської дії на керований об'єкт; уникнення 

дублювання функцій у межах однієї організації; 

відповідність функцій управлінським потребам; 

відповідність управлінських дій до реальних потреб 

керованих об'єктів, є уособленням: Б). Структурно-

функціональних принципів 

Причиною розпаду давньогрецької державності, що стала 

ідеалом демократичної держави, заснованої на 

автономії приватного власника як повноправного 

члена  громади, є не стільки рабство, скільки 

внутрішня слабість самого устрою держави, що 

пов'язаний із заздалегідь заданими територіальними й 

політичними параметрами, який не мав простору для 

політичного маневру й для подальшої поступальної 

еволюції, був такий державний устрій: Г). Поліс 

Протиправні дії пов’язані головним чином з порушенням 

норм (правил) праці, трудового розпорядку, здійснення 

державних посад, посад в органах місцевого 

самоврядування обумовлюють в публічному 

управлінні поняття: Б). Дисциплінарна 

відповідальність 

Реалізація в країні державної політики можлива за 

наявності в суспільстві певних сприятливих умов та 

засобів. До умов, що сприяють створенню 

узгодженого, ідентичного, структурного і правового 

поля країни, яке дозволяє максимально використати 

доступні технології економічної, соціальної та вищої 

діяльності зі своєю спеціалізацією і кооперацією, 

відносяться: А). Державно-правові умови 

Реалізація в країні державної політики можлива за 

наявності в суспільстві певних сприятливих умов та 

засобів. Умови до яких входять усвідомлення нових 

життєвих орієнтирів, відхід від ілюзій, безпідставних 

очікувань невідомо звідки благодаті та від усього того, 

що не відповідає реаліям життя і, не породжує 

позитивної енергії людей відносяться до таких умов: 

Б). Соціально-психологічні умови 

Реалізація в країні державної політики можлива за 

наявності в суспільстві певних сприятливих умов та 

засобів. Умови за яких рішення, дії, операції, 

процедури, вчинки тощо здійснюються з метою і в 

руслі державної політики, "проштовхують" цю 

політику і наочно розкривають її цінність для 

суспільства, відносяться до: В). Діяльнісно-практичні 

умови 



Реалізація в публічному управлінні урегульованих правом 

відносин, згідно до яких суб’єкт управління 

покликаний свідомо виконувати певні обов’язки, 

умисно, недбало чи за необережності не виконує їх або 

виконує з нанесенням значної соціальної шкоди 

інтересам держави, суспільства чи громадянам, у 

зв’язку з чим спеціальні державні органи застосовують 

до порушника міри впливу або покарання, такі 

відносини трактуються як:  Г). Відповідальність в 

публічному управлінні 

Самоврядна форма публічного управління, де головні 

посадові особи місцевого самоврядування є одночасно 

головами місцевих рад та їх виконавчих органів і 

затверджуються главою держави, уряду чи 

профільного міністерства як представники держави у 

відповідній територіальній спільноті з правом 

контролю за діяльністю ради, обумовлюється такою 

моделлю самоврядування: Б). Іберійською 

Самоврядна форма публічного управління, що передбачає 

ієрархію рад, подвійне підпорядкування виконавчих 

органів місцевій раді відповідного рівня та 

вищестоячим виконавчим органам влади, де добір 

кадрів у системі управління здійснюється політичною 

партією з дотримуванням принципу демократичного 

централізму, обумовлюється такою моделлю 

самоврядування: Г). Радянською 

Самоврядна форма публічного управління, що 

характеризується відносною самостійністю органів 

місцевого самоврядування від держави;відсутністю на 

місцевому рівні представників держави;позитивним 

правовим регулюванням діяльності органів місцевого 

самоврядування, які діють за принципом: «дозволено 

все, що прямо передбачено законом»;виборністю 

посадових осіб місцевого самоврядування 

територіальною громадою обумовлюється такою 

моделлю самоврядування: А). Англосаксонською 

Самоврядна форма публічного управління, що 

характеризується поєднанням місцевого 

самоврядування і державного управління на місцях; 

наявністю ієрархії в системі місцевого 

самоврядування; негативним принципом правового 

регулювання діяльності органів місцевого 

самоврядування згідно до якого в законодавстві чітко 

не визначені їх повноваження – доїх компетенції 

належать всі питання, що не віднесені до відання 

органів державної влади; наявністю спеціального 

представника державної влади на місцевому рівні; 

поєднанням виборності і призначуваності посадових 

осіб органів місцевого самоврядування обумовлюється 

такою моделлю самоврядування: В). 

Континентальною 

Свого апогею й найбільшого динамізму антична 

цивілізація досягає в I тисячоріччі до н.е. – на початку I 

тисячоріччя н.е. Саме до цього часу належать вражаючі 

успіхи греків і римлян у всіх сферах людської 

діяльності, у тому числі й у політико-правовій. Саме 

античному періоду людство зобов'язане унікальними 

зразками демократичної державності, яка, на відміну 

від країн Стародавнього Сходу, відбулася завдяки 

стрімкому розвитку: Б). Приватної власності 

Система соціально ефективних способів, засобів, форм і 

методів повсякденного функціонування посадових осіб 

та органів державної влади, що засновані на 

відповідних принципах і забезпечують раціональне та 

демократичне ведення управлінських справ, 

обумовлює: Б). Стиль державного управління 

Система функцій управління державних органів, що 

визначається, з одного боку, вертикальною та 

горизонтальною побудовою організаційної структури 

держави, а з іншого, особливостями цілей і змістом 

діяльності об’єктів управління є уособленням: А). 

Зовнішніх функцій державного управління 

Система центрального та місцевого управління у 

Галицько-Волинському князівстві (XIII-XIVст.) мала 

ознаки: Б). Двірцево-вотчинного управління 

Системне поєднання  наукового знання, цілей та функцій 

публічного управління, можливостей та елементів 

управлінської діяльності за для досягнення 

раціональності та ефективності управління, 

обумовлюють поняття: Б). Управлінська технологія 

Системоутворюючим елементом організаційної структури 

державного управління виступає: В). Державний орган 

Складова державно-управлінського апарату, утворена у 

встановленому законом порядку, наділена державно-

владними повноваженнями, певною організаційною 

структурою, територіальним масштабом дії, 

необхідними для здійснення функцій державної влади 

у притаманних їй організаційно-правових формах з 

використанням необхідних методів управління, 

відповідає визначенню: Г). Державний орган 

Спільне між функціями державного управління й 

управлінськими функціями державних органів є те, що 

вони: Б). Є управлінськими впливами держави 

Способи та прийоми, що використовуються для 

підготовки та реалізації управлінських рішень, а також 

здійснення правової та організаційної державно-

управлінської діяльності, відповідають поняттю: 

Г).Методи функціонування органів державної 

влади 

Становлення Козацько-Гетьманської держави (XVII – 

XVIII ст.), ознаменувалося виникненням Української 

національної держави. На початку визвольної боротьби 

(1648-1654рр.), був створений колективний орган 

державної влади. До його компетенції входило 

вирішення найважливіших державних та політичних 

питань зокрема, вибори гетьмана, вибори генерального 

уряду, їх усунення від влади, формування зовнішньої 

політики, призначення і прийом послів, здійснення 

правосуддя тощо. Це була:  Г). Військова рада 

Війська Запорізького 

Стародавній Схід, у формуванні державності, 

характеризувався відсутністю чітких соціально-

класових розмежувань, стійкою багатоукладністю, 

історичною наступністю соціальних, політичних, 

правових форм і інститутів,пануючою релігійною 

ідеологію, що дає підстави визначити в якості головної 

характерної риси суспільного укладу його країн 

розвитком: А). Традицій 

Створення організаційно-правових передумови для 

впорядкування та ефективної діяльності суспільства на 

основі розвитку форм власності на засоби 

виробництва, побудови адекватної фінансової системи, 

проведення адекватної податкової політики, держава 

як суб’єкт публічного управління забезпечує 

виконуючи таку свою функцію: Б). Економічну 

Стійкість Литовсько-Руської держави  (XIV – XVII cт), 

забезпечувалась тим, що державне управління 

Великого князя Литовського, на відміну від Великого 

князя Київського було: А). Централізованим 

Суб’єкт публічного управління, що містить сукупність 

політичних і неполітичних саморегулюючих видів 

діяльності та відносин, сукупність асоціацій та інших 

організацій, які забезпечують сумісне життя громадян, 

задоволення їх індивідуальних, групових потреб та 

інтересів і сприяють функціонуванню демократичного 

суспільства, є: Б). Громадянське суспільство 



Сукупність  способів та прийомів аналізу і оцінки 

управлінських ситуацій, використання правового, 

організаційного, інформаційного, впливу на свідомість 

і поведінку людей у суспільних процесах управління, 

стосунках і зв’язках, є уособленням: Б). Методів 

державно-управлінської діяльності 

Сукупність  та логічний взаємозв'язок соціальних 

елементів, процесів і закономірностей, за допомогою 

яких суб'єкт державного управління "зчіплює" 

потреби, інтереси та цілі суспільства в управляючих 

впливах, закріплює їх у своїх управлінських рішеннях і 

діях і практично проводить їх у життя, опираючись на 

державну владу, відповідає визначенню: А). Механізм 

державного управління 

Сукупність засобів і методів, що визначають спосіб 

здійснення державної владищодо суспільства, 

відображають стан прав та свобод громадян, ставлення 

владних структур до правових основ діяльності, 

державних форм та ідеологій, соціальних і класових 

взаємовідносин –є уособленням поняття: Г). 

Політичний режим держави 

Сукупність заходів держави  з утвердження та 

забезпечення прав і свобод людини;  формування 

правосвідомості громадян;  гарантування права 

власності як економічної основи громадянського 

суспільства;  налагодження тісних взаємозв'язків з 

громадськими організаціями та політичними 

об’єднаннями є складовими державної політики щодо 

формування: Г). Розвинутого громадянського 

суспільства 

Сукупність найбільш характерних та стійких методів 

вирішення типових завдань та проблем, які 

використовують органи державної влади у процесі 

реалізації функцій державного управління, обумовлює: 

В). Загальний стиль державного управління 

Сукупність управлінських впливів держави, місцевої 

громади та громадянського суспільства на 

формування, погодження і реалізацію своїх інтересів, 

за для організації раціональної життєдіяльності країни 

обумовлює таке системне суспільне явище: Г). 

Публічне управління 

Сумлінне та відповідальне виконання у державному 

управлінні обов’язків і прав з державної служби, 

функцій і повноважень на займаній посаді досягається 

завдяки дотриманню ( … ) дисципліни: В). Службової  

Суспільно-політична закономірність, відношення або 

взаємозв'язок між групами елементів державного 

управління (системи онтологічних елементів), що 

виражена у вигляді певного наукового положення, 

закріпленого переважно правом і застосовується в 

теоретичній та практичній діяльності людей у сфері 

управління,відповідає визначенню: А). Принцип 

державного управління 

У Галицько-Волинському князівстві (XIII-XIVст.), 

органом державної влади, що не мав чітко визначеної 

компетенції, а відтак і, не мав суттєвого впливу на 

політичне життя князівства був:  Г). Віче 

У Галицько-Волинському князівстві (XIII-XIVст.), 

основною була така форма правління: А). Дуумвірат 

У державі Реч Посполита (XV – XVII cт), куди увійшли 

усі землі українського народу, поступово сформувався 

(друга половина XV ст.) представницький орган 

державного управління, що був наділений 

компетенцією приймати закони, затверджувати нові 

податки, давати згоду на скликання посполитого 

рушення, приймати послів іноземних держав, 

визначати основні напрями та принципи зовнішньої 

політики. Цей орган державної влади отримав назву:  

Б). Сейм 

У додержавний період еволюції суспільних відносин ті 

відносини, де на базі культів, обрядів, традицій тощо 

склалися обов’язкові для всіх правила поведінки, що 

мали міфологічно-символічну оболонку й були часто 

пов'язані с тотемістичними ритуалами, відображали 

природні умови життя людей, були проникнуті духом 

колективізму, передбачали взаємну підтримку, 

регулювали господарську діяльність і шлюбні 

відносини, установлювали різні заборони і жорсткі 

рамки поведінки,строго регламентували порядок 

розподілу добутого продукту, ритуал його споживання 

і, поділяли членів групи на ранги класифікуються як: 

Б). Общинно-родові відносини 

У додержавний період еволюції суспільних відносин, 

ускладнення соціальних зв'язків, що відбулися під 

впливом істотних змін у шлюбно-статевих відносинах 

(введення екзогамії) і переходу до виробляючої 

економіки (неолітична революція) спричинили 

виникнення стійких сімейно-кланових груп, котрі 

класифікуються як: В). Родовий лад 

У додержавний період формування «влади» як засобу 

здійснення управління, що здійснювалась за 

принципом еквівалентного внутрішньо групового 

обміну, де лідер керувався колективними традиціями й 

дотримувався практики реципрокних роздач, мав 

підтримку членів групи, які за надані їм блага 

визнавали його авторитет і владу. Такий засіб 

здійснення управління класифікується як: А). 

Потестарна влада 

У Литовсько-Руській державі (XIV – XVII cт), остаточна 

втрата удільними українськими князями (що увійшли 

до Литовського князівства), права займатися 

державними справами і, перетворення їх на підданих 

Великого князя, було закріплено привілеєм у: Б). 1434 
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У період перебування України в складі російської імперії 

(ІХ – початок ХХ ст.), на українських землях 

започатковується губернська система державного 

управління. Губернію очолювала посадова особа, яка:  

Г). Призначався російським царем 

У період перебування України в складі російської імперії 

(ІХ – початок ХХ ст.), губернська система державного 

управління, на українських землях, здійснювалось за 

участі таких станових органів управління: Б). 

Дворянських зборів на чолі з предводителями 

дворянства 

У період перебування України в складі російської імперії 

(ІХ – початок ХХ ст.), у 60-70-х роках, на українських 

землях, відбулася реформа губернської системи 

державного управління. Головним її результатом було 

запровадження на селі: А). Органів місцевого 

самоврядування 

У період перебування України в складі російської імперії 

(ІХ – початок ХХ ст.), у 60-70-х роках, на українських 

землях, відбулася реформа губернської системи 

державного управління на селі. Головним її 

результатом було запровадження: А). Сільський схід 

та вибори старости 

У період перебування України в складі російської імперії 

(ІХ – початок ХХ ст.), за результатами буржуазно-

демократичної революції 1905-1907рр., був прийнятий 

Маніфест щодо створення:  В). Державної думи як 

законодавчого органу на основі загального 

виборчого права 

У період перебування частини українських земель у 

складі Австро-Угорської імперії (ІХ – початок ХХ ст.), 

на початку ХІХ ст., Галичина поділялася на циркули 



(округи), якими управляв староста, котрий: Г). 

Призначався цісарем (імператором) 

У період перебування частини українських земель у 

складі Австро-Угорської імперії (ІХ – початок ХХ ст.), 

у середині  ХІХ ст. замість губернського управління в 

Галичині запроваджується інститут намісництва. 

Головна відмінність між намісництвом і губернським 

управлінням полягала в тому, що: А). Губернське 

управління мало певні елементи колегіальності 

У період перебування частини українських земель у 

складі Австро-Угорської імперії (ІХ – початок ХХ ст.), 

у середині  ХІХ ст. в Галичині низова ланка управління 

фактично формувалась поміщиком, який призначав 

війта у селі. Однак, була така додаткова умова: В). 

Збори села обирали трьох кандидатів і з них, на свій 

розсуд, поміщик призначав війта 

У період перебування частини українських земель у 

складі Австро-Угорської імперії (ІХ – початок ХХ ст.), 

у середині  ХІХ ст. замість губернського управління в 

Буковині запроваджується інститут ( ??? ), який був 

одноособовим главою краю і підпорядковувався лише 

органам державної влади вищого рівня: Б).  

Крайового президента 

У період перебування частини українських земель у 

складі Австро-Угорської імперії (ІХ – початок ХХ ст.), 

землі Закарпаття  входили до Угорщини і, згідно до 

адміністративно-територіального устрою цієї країни 

мали статус: А). Окремого коронного краю 

У роботі Народних зборів Афінської держави (V-IVст.. до 

н.е.), могли брати участь тільки повноправні афінські 

громадяни, що досягли: А). 20-річного віку 

Управління державними справами в Римській імперії ( III-

Vст.), що здійснювалось одноособово і свідчило про 

остаточне визнання абсолютної влади імператора, де 

армія, чиновництво й християнська церква стають 

трьома головними опорами – військовою, політичною 

й ідеологічною, мало назву: А). Домінат 

Управління державними справами в Римській імперії (I ст. 

до н.е. – III ст. н.е.), де «перша особа» держави 

визначалась першим місцем у списку сенаторів, а 

відтак отримувала право першим виступати в Сенаті і 

таким чином визначати (впливати на) його рішення, 

що означало наділенню її (особи) вищою 

владоюimperium, обранню на найважливіші посади, 

створенню ним окремого від магістратур 

чиновницького апарату, забезпечуваногоутворенням 

власної скарбниці, і командуванню всіма арміями, 

мало назву: Г). Принципат 

Управлінські рішення, що відображають впливи (дії) 

державних органів, або посадових осіб на об'єкти 

управління – державні органи нижчого рівня, або 

безпосередньо суспільні процеси і відносини, 

обумовлюються в: Б). Актах державного управління 

Утворення Речі Посполитої (XV ст.) об’єднало усі землі 

українського народу в одній державі. Утворення цієї 

держави започаткувало подальшу децентралізацію 

державного управління і спричинило виникнення нової 

форми правління, що зумовила вибори Короля і мала 

ознаки: В). Дворянської республіки 

Форми державно-управлінської діяльності, через 

посередництво яких фіксуються управлінські рішення 

та дії і, які мають юридичний смисл, а саме:  

встановлення правових норм ізастосуванняправових 

норм, уособлюють поняття: В). Правових форм 

Форми державно-управлінської діяльності, якізазвичай 

констатують, що в державних органах більшість 

правових форм набувають юридичної коректності 

лише за умови, що їх прийняття здійснюється з 

дотриманням установлених організаційних процедур 

(колегії, комісії, ради) відносяться до: А). 

Організаційно-правових форм управлінської 

діяльності 

Функції управління, що відображають особливий зміст 

окремих дій (впливів) органів державного управління, 

який обумовлений розмаїттям багатьох взаємодіючих в 

управлінні компонентів (фінансування, оподаткування, 

ліцензування, регулювання праці та зарплати, 

кредитування тощо) уособлюють: А). Специфічні 

функції державного управління 

Функції управління, що відображають сутнісні моменти 

державного управління, його основні об’єктивно 

необхідні взаємозв’язки (організація, планування, 

регулювання, кадрове забезпечення, контроль) 

уособлюють: Г). Загальні функції державного 

управління 

Характерною особливістю феодалізму як форми 

державного устрою, у середньовічних країнах Західної 

Європи, є те, що він став передумовою формування 

державного управління, що відповідає такій 

загальносоціальній цінності: В). Національна 

державність 

Центральним, визначальним стовбуром “дерева” цілей 

публічного  управління і його верхівкою водночас є: 

А). Стратегічні цілі 

Цілі державного управління (класифіковані «за джерелом 

виникнення»), що відображають створення і підтримку 

активності тих керованих об’єктів, які забезпечують 

досягнення суcпільно-політичних, соціальних, 

духовних і економічних цілей, відносяться до такої 

групи цілей:  А). Виробничі 

Цілі державного управління (класифіковані «за джерелом 

виникнення»), що відображають формування 

економічних відносин, що забезпечують матеріальну 

основу реалізації суспільно-політичних, соціальних і 

духовних цілей, відносяться до такої групи цілей: Г). 

Економічні 

Цілі державного управління (класифіковані «за джерелом 

виникнення»), що відображають потребу у виробленні 

знань, мотивів і стимулів, які повинні сприяти 

досягненню комплексу цілей державного управління, 

відносяться до такої групи цілей: Г). Роз’яснювальні 

Цілі державного управління (класифіковані «за джерелом 

виникнення»), що передбачають розподіл і 

регулювання діяльності за конкретними структурам и і 

робочими місцями, відносяться до такої групи цілей: 

В). Діяльнісно-праксеологічні 

Цілі державного управління, що відображають створення і 

підтримку активності керованих об’єктів називаються: 

В). Виробничими 

Юридично визначені управлінські впливи окремих 

державних органів, які вони мають право та 

зобов’язані здійснювати до відповідних об’єктів 

управління, або управлінських компонентів 

(складових) будь-яких інших структур, є проявом: В). 

Управлінських функцій державних органів 

Явище, коли у «…будь-яких взаємозв'язках, відносинах, 

процесах має місце свідоме начало, інтерес і знання, 

мета і воля, енергія та діяльність людини», таке явище 

обумовлює поняття: Б). Управління 

 


