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Пояснювальна записка.

Програма  комплексного  державного  іспиту  (далі  –  Програма)  зі

спеціальності  для здобувачів  вищої  освіти за  спеціальністю 281 “Публічне

управління  та  адміністрування”  галузі  знань  28 “Публічне  управління  та

адміністрування”  за  першим  освітнім  рівнем  вищої  освіти  (бакалавр)

розроблена у відповідності до вимог Положення про порядок створення та

організацію  роботи  екзаменаційної  комісії  у  Державному  університеті

телекомунікацій,  розглянутим  і  затвердженим  на  засіданні  Вченої  ради

Державного  університету  телекомунікацій  -  протокол  №21  від  23.03.2015

року (http  ://  www  .  dut  .  edu  .  ua  /  uploads  /  p  _447_22234915.  pdf  )

Програма передбачає стислу систематизацію основних дисциплінарних

тематик,  засвоєння  яких  забезпечує  досягнення  практичних  результатів

навчання Освітньо-професійної програми спеціальності 074 (281)  «Публічне

управління та адміністрування» (далі – ОПП). Програма є інструментом для

визначення рівня знань здобувачів вищої освіти першого рівня – бакалавр за

спеціальністю 074 (281)  «Публічне управління та адміністрування». 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_22234915.pdf


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ БЛОКИ*: 

Теоретичні  основи держави та управління.  Констутуційні  основи

публічного управління.

Сутність  управління  та  його  роль  у  суспільстві.  Держава  як  об’єкт

управління. Державне управління як суспільне явище. Природа державного

управління  та  його  специфіка.  Поняття  ефективності  управління,  сутність

ефективності управління. 

Основні  підходи  до  визначення  поняття  ефективності  державного

управління.  Проблеми  обгрунтування  критеріїв  ефективності  державного

управління. Критерії оцінки ефективності державного управління.

Публічне  управління  як  складна  система.  Системні  характеристики

публічного управління. Основні чинники впливу на процеси самоорганізації

в  системі  публічного  управління.  Ефективність  та  результативність

публічного  управління.  Суб’єкти  та  об’єкти  публічного  управління.

Управлінська  діяльність  як  різновид  соціальної  діяльності.  Механізми

публічного управління. Взаємодія в органах публічного управління.

Цільові  аспекти  та  завдання  публічного  управління.  Організаційна

структура  публічного  управління.  Просторовий  аспект  публічного

управління.  Кадрове  забезпечення  публічного  управління.   Інформаційне

забезпечення  публічного  управління.  Публічність  та  демократія  як  основи

сучасної  організації  управління.  Парламентаризм у  публічного  управлінні.

Громадська думка та її інституційний вплив на публічне управління.

Поняття держави та її  ознаки. Основні функції та завдання держави.

Державне  управління  та  його  завдання  на  сучасному  етапі.  Держава  як

головний  стабілізуючий  інститут  політико-територіальної  організації

суспільства. Захист населення, територій та інших об’єктів від надзвичайних

ситуацій (цивільний захист) як функція держави. Механізми державного та

публічного управління в умовах кризових ситуацій. Трансформація інституту

держави  в  умовах  глобалізації  та  вплив  цього  процесу  на  ефективність

публічного управління в умовах кризових ситуацій.



Конституційні  норми,  які  розкривають  принцип  правової  держави.

Зміст  принципу  верховенства  права,  його  елементи.  Поняття  правової

держави  та  правової  державності.  Засадничі  положення  щодо  ролі

конституції  в  правовій  державі  (конституційні  засади  правової  держави,

пріоритет конституції та зв’язаність конституцією, конституційна юстиція).

Роль права в правовій державі  (пріоритет закону,  забезпечення юридичної

визначеності).  Конституційні  положення щодо статусу  людини в  правовій

державі (стан свободи, рівність у правах, основоположні права). Роль суду в

правовій державі (загальний обов’язок щодо забезпечення судового захисту

права,  судовий захист  від  публічної  влади).  Принципи,  на  яких будується

система  органів  правової  держави  (поділ  влади,  законність,  зв’язаність

держави правом, справедливість, публічність дій держави та ін.). 

Сутність  принципу демократії.  Легітимація.  Інституційна легітимація

публічної  адміністрації.  Форми  легітимації  публічної  адміністрації.

Предметно-змістовна  легітимація.  Легітимація  бюджетом  (бюджетним

правом).  Зміст  парламентського,  президентського  та  адміністративного

контролю  публічної  адміністрації.  Легітимація  рішень  публічної

адміністрації.  Публічна  інформація.  Оприлюднення  публічної  інформації.

Надання  публічної  інформації. Електронна  петиція.  Пропозиція

(зауваження).  Громадська  експертиза.  Громадська  експертиза  діяльності

органів виконавчої влади.

Поняття публічної влади та її ознаки. Поняття принципів організації та

діяльності  публічної  влади.  Принцип  дотримання  прав  людини.  Принцип

суверенності  державної  влади. Принцип поділу державної влади.  Принцип

верховенства  права.  Принцип  законності.  Принцип  участі  громадян  у

формуванні  та діяльності  органів публічної  влади.  Принцип демократизму

публічної  служби.  Принцип  гласності  діяльності  державних  органів.

Принцип поєднання виборності й призначуваності. Органи державної влади

та  місцевого  самоврядування  як  структурні  елементи  інституційної

організації  публічної влади. Поняття державної влади та органу державної



влади. Ознаки органу державної влади. Поняття місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування.  

Державні  політики  та  аналіз  їх  ефективності.  Методологія

розроблення й моніторингу державних програм. 

Сутність державної політики. Основні поняття державної політики та її

особливості.

Мета  та  завдання  аналізу  державної  політики.  Функції  аналізу

державної політики.

Основні теоретичні підходи до аналізу державної політики. Об’єкт та

предмет дисципліни

Система  державної  політики.  Класифікація  та  поділ  політики  за

критеріями.  Рівні,  напрямі  і  виді  державної  політики.  Структура  системи

державної  політики.  Принципи  державної  політики.  Види  суб’єктів

державної політики.

Взаємозв’язок  державної  політики  та  соціально-економічних  умов

розвитку  суспільства.  Механізм  і  моделі  формування  державної  політики.

Механізм реалізації  та  оцінювання державної  політики.  Участь  державних

службовців у політичному процесі.

Інструменти  державного  управління  у  процесі  розробки  та

впровадження  державної  політики.  Результати  та  наслідки  державної

політики.

Сутність та концептуальні засади аналізу державної політики. Форми

аналізу  державної  політики.  Класифікація  підходів  до  аналізу  політики.

Основні  етапі  аналізу  державної  політики.  Аналіз  політики:  ідентифікація

проблем і питань політики. Середовище державної політики.

Вимірювання  результативності,  ефективності  й  економічності

державної політики.



Взаємозв’язки  між  елементами  державної  політики  як  процесу.

Результативність  політики.  Ефективність  та  економічність  політики.

Принципи аналізу ефективності суспільних проектів і програм.

Цілі  і  завдання  оцінювання  та  моніторингу  державних  програм.

Показники  і  критерії  результативності.  Середовище  та  учасники  процесу

оцінювання та моніторингу державних програм. Класифікація та визначення

показників реалізації програм. Етапи організації системи моніторингу.

Визначення  аналізу  державної  політики.  Попередній  та  підсумковий

аналіз політики. Нормативний і позитивний аспекти аналізу. Усвідомлення

(формулювання)  проблеми.  Аналітика  в  публічному  управлінні.  Роль

аналітики  у  державному  управлінні.  Управлінський  аналіз.  Інформаційно-

аналітичні  структури.  Патерни  (зразки,  шаблони)  державно-управлінської

аналітики. Основні напрями аналітичного супроводу державного управління.

Проблеми  і  тенденції  розвитку  державно-управлінської  аналітики.

Виробники,  аналітики  політики,  групи  інтересів.  Консультації  з

громадськістю.  Інструменти  політики.  Альтернативні  варіанти  політики.

Універсальні  критерії  порівняння  варіантів.  Порівняння  варіантів  і

рекомендації щодо курсу дій. Впровадження політики.

Діяльність  державного  службовця.  Імідж  та  його  значення  в

діяльності державного службовця

Порядок  оцінювання  результатів  службової  діяльності  державних

службовців. Оплата праці державних службовців. Підвищення кваліфікації як

один з видів мотивації державних службовців. Зарубіжний досвід оплати та

стимулювання праці державних службовців.

Організація  конкурсного  відбору  на  посаду  державного  службовця.

Кваліфікаційні  вимоги  до  кандидатів  на  заміщення  вакантної  посади

державного  службовця.  Вимоги  до  якостей  кандидатів  на  заміщення

вакантної посади державного службовця. Особливості набору кандидатів та

їх відбору в системі державної служби України. Інформаційні технології  в



управлінні  людськими  ресурсами  на  державній  службі.  Концепція

впровадження  інформаційної  системи  управління  людськими  ресурсами  в

державних органах. 

Сутність і складові іміджу державного службовця.  Професіоналізм як

головна складова ділового іміджу. Способи формування позитивного іміджу

державної  служби.  Специфіка  формування  іміджу  керівника  державного

органу.

Професіоналізм публічного управлінця та  його компетентність  у

площині вимог євроінтеграції.

Основні критерії професіоналізму державного службовця. Передумови

професіоналізації  державної  служби. Види  компетенцій  державних

службовців.  Основні  види  професійної  діяльності  державного  службовця.

Оперативно-інструментальні  комунікативні  компетенції  державних

службовців.

Компоненти  реформування  вітчизняної  системи  державного

управління  у  процесі  підготовки  до  членства  в  ЄС.  Модель  компетенцій

службовця у площині вимог і викликів євроінтеграції. Модель психологічної

готовності  державного  службовця  до  професійної  діяльності  в  умовах

європейської  інтеграції.  Знання,  уміння  та  навички,  які  сприяють  і

допомагають процесам євроінтеграції.

Управлінські  рішення  і  людський фактор.  Психологічні  аспекти

прийняття рішень в публічному управлінні.

Місце  людського  фактора  у  процесі  прийняття  рішень.  Особистісні

фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень: психічні

процеси (пізнавальні, вольові, емоційні, мотиваційні), психічні стани (реакції

особистості  на  зовнішні  та  внутрішні  стимули),  психічні  властивості

(загальні  індивідуальні).  Темперамент  управлінця.  Особливості  стилів

прийняття управлінських рішень. Типи рішень залежно від співвідношення



зусиль  менеджера  на  стадіях  розробки  і  критики  альтернатив:  інертні,

обережні,  врівноважені,  ризиковані  й  імпульсивні.  Підходи  до  виділення

стилів прийняття рішень: класифікація Макгрегора,  класифікація Лайкерта,

класифікація Таненбаума і Шмідта. Неформальні аспекти розробки рішень.

Основні  психологічні  рекомендації  щодо  розв’язання  проблеми  прийняття

управлінських рішень. 

 Електронне  урядування  як  складова  інноваційної  діяльності  в

публічному управлінні.

Класифікація взаємодій, які відбуваються в електронному урядуванні:

концепція «уряд – урядові» (government to government), «уряд – громадянам»

(government  to  citizens),  «уряд  –  бізнесу»  (government  to  business).

Формування  та  розвиток  інфраструктури відкритих  даних на  базі  єдиного

державного  веб-порталу  відкритих  даних,  інтегрованих  з  ним  інших  веб-

порталів  відкритих  даних,  відкритих  стандартів  та  форматів.  Розвиток

інституту  електронних  звернень  та  електронних  петицій.  Розвиток

інструментів  “відкритий  бюджет”,  “громадський  бюджет”,  он-лайн

обговорення  проектів  нормативно-правових  актів.  Запровадження

електронних форм зворотного зв’язку на офіційних веб-сайтах органів влади.

Розвиток технологій електронної ідентифікації.

*Вся  рекомендована  література  для  опанування  даної  програми

зосереджена на відкритому ресурсі ДУТ за адресою: http://www.dut.edu.ua/ua/

lib/1/category/520

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ:

бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка  /запис  в
екзаменаційній відомості

90-100 Студент демонструє повні й міцні знання навчального
матеріалу в повному обсязі, правильно й обґрунтовано
приймає  необхідні  рішення  в  різних  нестандартних
ситуаціях. 
Вміє  реалізувати  теоретичні  положення  в
практичних  розрахунках,  аналізувати  та  співставляти
дані  об 'єктів діяльності  фахівця на основі  набутих з
даної та суміжних дисциплін знань та умінь. 
Знає  сучасні  технології  та  методи  розрахунків  з
поставленого  питання.   Під  час  розв’язання  завдань
проявив  вміння  самостійно  вирішувати  поставлені
завдання,  Зменшення  100-бальної  оцінки  може
бути  пов'язане  з  не  повним  розкриттям  питань  або
студент  проявляє  невпевненість  в  тлумаченні
теоретичних  положень  чи   складних  практичних
завдань.

Високий
Повністю  забезпечує
вимоги  до  знань,  умінь  і
навичок. Власні пропозиції
студента  в  оцінках  і
вирішенні  практичних
задач підвищує його вміння
використовувати  знання,
які він отримав  при вивчені
всіх  дисциплін,  а  також
знання,  набуті  при
самостійному
поглибленому  вивчені
питань,  що  відносяться  до
інших галузей знань.

Відмінно / 
(А)

82-89 Студент демонструє гарні знання, добре володіє 
матеріалом, що відповідає загальним вимогам,  робить 
на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 
застосовувати теоретичні положення при вирішенні 
практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє 
самостійно виправляти допущені помилки, 
кількість яких є незначною.
Знає  сучасні  технології  та  методи  розрахунків.  Дає
вичерпні пояснення.

Достатній
Забезпечує студенту 
самостійне вирішення 
основних практичних задач 

Добре / (В)

75-81 Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає
основні  положення  матеріалу,   робить  на  їх  основі
аналіз можливих ситуацій та вміє  застосовувати при
вирішенні  типових  практичних  завдань,  але  допускає
окремі  неточності.  Вміє  пояснити  основні  положення
виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні
результату  при  заданій  зміні  вихідних  параметрів.
Помилки  у  відповідях/  рішеннях/  розрахунках  не  є
системними. Знає характеристики основних положень

Достатній
Конкретний  рівень,  за
вивченим  матеріалом  по
даним питанням.
Додаткові  питання  про
можливість  використання
теоретичних  положень  для
практичного  використання
викликають утруднення.

Добре /  
(С)

64-74 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, 
передбачений програмою, та розуміє постанову 
стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо 
напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є 
визначальними, може вирішувати завдання , але 
допускає значну кількість неточностей і  помилок.

 .

Середній
Забезпечує достатньо 
надійний рівень 
відтворення основного 
матеріалу

Задовільно /
(D) 

60-63 Студент має певні знання, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який 
визначається як мінімально допустимий. З  
використанням основних теоретичних положень, 
студент з труднощами пояснює правила вирішення 
практичних/розрахункових завдань. Відсутнє глибоке 
розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими 
професійними питаннями.

Середній
Є мінімально допустимим 

Задовільно /
(Е)

35-59
Студент може відтворити окремі фрагменти з питань. 
Відповіді в більшості є невірними, необґрунтованими. 
Цілісність розуміння питання у студента відсутня.

 Низький
Не забезпечує практичної 
реалізації задач, що 
потребує питання

Незадовільно з
можливістю
повторного

складання) через рік /
Не зараховано (FX) ) 

1-34 Студент повністю не виконав завдання.
Його знання на підсумкових етапах навчання є 
фрагментарними.

Незадовільний
Студент не підготовлений 
до самостійного вирішення 
задач

Незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням  програми/ (F)   


