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Рівні.  

Зміст завдання.  

Критерії оцінювання 

Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Зміст завдань: 

1.  Основні функції публічного управління : 

1) реалізуються, як правило, в окремих сферах, галузях або на ділянках державного управління і 

визначаються в основному запитами об’єктів управління; 

2) є функції управління, які відображають сутнісні моменти управління, його об’єктивно необхідні 

взаємозв’язки і мають місце практично в будь-якій управлінській взаємодії органів державної влади з 

об’єктами управління;  

3) специфічні за предметом, змістом і засобом забезпечення цілісні управляючі впливи держави; 

4) це управління всередині державної управлінської системи й зумовлені багаторівневою і різно 

компонентною побудовою держави. 

2.   За характером і послідовністю дій до загальних функцій управління доцільно віднести такі: 

1) аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання, робота з персоналом, облік, контроль; 

2) синтез, моделювання;  

3) економічний моніторинг ; 

4) фінансові, кадрові регулювання. 

3.  Публічне управління – це: 

1)  пошук за найкращим способом використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей 

державної політики; 

2)  управління суспільством, тобто вироблення та здійснення дій щодо цілеспрямованого свідомого 

впливу на суспільну систему загалом та на її окремі ланки; 

3)  вплив суб’єкта управління на керований об’єкт; 

4)  професійна діяльність державних службовців, яка охоплює всі види діяльності, спрямовані на 

реалізацію рішень уряду. 

4.  Об’єкт публічного управління – це: 

1)  певна сукупність суб’єктів, зокрема органи державної влади; 

2)  публічні інтереси через застосування законодавства; 

3)  зовнішньо орієнтована діяльність уповноважених суб’єктів, пов’язана з реалізацією політичних 

рішень; 

4)  є суспільство у всьому різноманітті суспільних відносин, на які спрямоване публічне управління. 

5.  До форм публічного управління відносять: 

1)  адміністративна, правова, політична, інституційна; 

2)  політична (публічна політика) , правова, судова, інституційна; 

3)  виконавча, політична (публічна політика) , правова, адміністративна; 

4)  виконавча, судова, політична (публічна політика) , кримінальна. 

6.  Закон необхідного різноманіття (закон У. Ешбі) містить: 

1)  розподіл функцій та повноважень по рівнях управління;  

2)  передача частки функцій і повноважень самому об’єкту управління; 

3)  збільшення управлінських можливостей; 

4)  усі відповіді є вірними. 



7.  Хто вважається засновником поняття «публічне управління»: 

1)  грецький філософ Аристотель, стоїки та Цицерон; 

2)  всесвітньо відомий американський вчений В. Е. Демінг; 

3)  англійський державний службовець Д. Кілінг; 

4)  політичний діяч А. Негрі. 

8.  Централізація – це: 

1)  інтенсифікація управляючого впливу на управлінський об’єкт за вертикаллю шляхом концентрації 

повноважень і ресурсів у руках єдиного центрального органу; 

2)  необхідний процес управління; 

3)  сукупність норм, правил, символів, що регулюють будь-яку сферу життя, діяльності; 

4)  жодна не вірна. 

9.  Принципи публічного управління відображають: 

1)  тільки найбільш суттєві закономірності, які мають загальний характер; 

2)  об’єктивно існуючі, стійкі, необхідні, істотні взаємозв’язки між процесами та явищами в 

управлінні; 

3)  сприяють удосконаленню здійснення управлінських процесів та прийняття управлінських рішень; 

4)  прояв загальної тенденції природних процесів до відповідних форм оптимізації. 

10.  Назвіть три групи функції публічного управління: 

1)  основна, управлінська і забезпечуюча функції; 

2)  фінансова, кадрова і правова;  

3)  матеріально-технічна, інформаційна і нормативно-правова; 

4)  наукове і правове забезпечення і забезпечення ресурсами. 

Критерії оцінювання: 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана 

правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 1 б. (максимально 10  1 = 10 

балів). 

Другий рівень – 6 завдань з короткою відповіддю 

Зміст завдань: 

1. Публічні послуги — 

2. Децентралізація  — 

3. Good Governance — 

4. Громадянське суспільство — 

5. Електронне урядування — 

6. Принципи публічного управління — 

Критерії оцінювання: 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, 

посилання, тлумачення, короткі коментарі.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється 4 бали (максимально 6  4 = 24 бали). 

Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування відповіді). 

Зміст завдань:  
1. Опишіть основні форми публічного управління в Україні.  

2. Охарактеризуйте управлінські технології державного управління. 

Критерії оцінювання: 

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких 

випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, 

таблицями. 

Оцінювання завдань третього рівня 8 балів:  (максимально 8  2 = 16 бали). 

РАЗОМ: 50 балів 
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