Зразки завдань для єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
1.
З якого моменту набуває чинності Постанова Кабінету Міністрів
України?
а. З моменту її прийняття, якщо такою постановою не встановлено
пізніший строк набрання чинності.
б. Не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її прийняття.
в. З дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самою
постановою, але не раніше дня її опублікування.
г. З моменту її схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України.
2.
В чому полягає взаємозв'язок між державною політикою та державною
стратегією?
а. Державна політика є частиною державної стратегії розвитку певної
сфери.
б. Державна стратегія та державна політика - це дві альтернативи.
в. Державна стратегія - це план з реалізації державної політики у
тривалий перспективі .
г. Державна стратегія - це комплекс заходів в процесі державної
політики.
3.
Що потрібно зробити фахівцям з оцінювання, якщо засоби вимірювання
для оцінювання політики з орієнтацією на цілі відсутні?
а. Розробити нові програмні цілі.
б. Провести оцінювання для короткострокового періоду.
в. Використати математичні засоби вимірювання.
г. Отримати згоду на проведення оцінювання від зацікавлених осіб.
4.
Які ознаки соціальної спільноти НЕ характерні для організацій
громадянського суспільства (ОГС)?
а. Лобіювання інтересів зацікавлених сторін з отриманням вигоди.
б. Функціонування в межах встановлених політико-правових норм.
в. Планування та реалізація колективних ініціатив щодо захисту чи
досягнення своїх інтересів.
г. Незалежність від органів державної влади.

5.
Яким шляхом здійснюється моніторинг та оцінка результативності
реалізації державної регіональної політики?
а. Порівняння отриманих результатів із запланованими результатами.
б. Порівняння отриманих результатів із витраченими на їх досягнення
ресурсам.
в. Порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями.
г. Порівняння отриманих результатів з їх соціально-економічною
ефективністю.
6.

Що розуміють під національною безпекою?
а. Захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності,
демократичного конституційного ладу та інших національних
інтересів України від реальних та потенційних загроз.
б. Наявність внутрішніх та міжнародних механізмів для запобігання і
усунення впливу загроз на людину та суспільство та територіальну
цілісність і суверенітет держави.
в.

Стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської,
податкової систем, які здатні забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи та економічне зростання.

г. Сукупність нормативно-правових, соціальних і екологічних умов, що
визначають тип і динаміку відтворювального процесу, які
забезпечують надійність відшкодування та ефективність вкладеного
капіталу.
7.
До якого виду публічної служби відноситься професійна, на постійній
основі діяльність осіб, які займають посади в органах місцевого
самоврядування та їх об’єднаннях, спрямована на здійснення завдань і функцій
місцевого самоврядування, реалізацію повноважень їх органів?
а. Цивільна.
б. Муніципальна.
в. Державна.
г. Спеціальна.
8.
Сільська рада, що складається з 16 депутатів, письмово звернулася до
сільського голови з проханням
прозвітувати перед радою про роботу
виконавчих органів ради у найближчі два тижні роботи. При цьому звернення
підписали лише 10 депутатів. Як має вчинити сільський голова згідно Закону?
а. Може прозвітувати перед радою, однак це не є його обов’язком,
оскільки звернення не підписано усіма депутатами.

б. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед
територіальною громадою, і виключно за власним бажанням може
звітувати перед радою.
в. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед сільською
радою за умови письмового звернення мінімум третини депутатів.
г. Зобов'язаний прозвітувати перед радою на вимогу не менше половини
депутатів відповідної ради, у будь-який визначений ними термін.
9.
Як відбувається формування ефективного місцевого самоврядування в
Україні?
а. За алгоритмом утворення спроможних територіальних громад.
б. Зменшенням нерівності та зміцнення економічної і соціальної єдності.
в. Завдяки розвитку соціальної інфраструктури.
г. Через забезпечення надання державної і муніципальної фінансової
підтримки.
10.

В чому полягає зміст когнітивного підходу до управління змінами?
а. Зміна процесів мислення та пізнання спричиняють певний тип
поведінки та фокусують особистість на цілях та результатах.
б. Оцінювання ситуації з погляду критики і негатива включає захисні
механізми та викликає опір працівника.
в. Допомога менеджера під час змін психологічно підтримує працівника.
г. Успіх змін залежить від рівня прийнятності та емоційної лабільності
до змін кожного задіяного працівника у даному процесі.

11.

Для чого у проєкті здійснюють SWOT-аналіз?
а. Для оцінювання його соціально-економічної ефективності.
б. Для формування системи цілей і оптимізації ресурсів.
в. Для визначення наявних передумов і бар'єрів майбутньої діяльності.
г. Для формування системи цілей та ієрархічної структури робіт проєкту.

12. Як називаються кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого?
а. Міжбюджетні трансферти.
б. Міжбюджетні асигнування.
в. Місцеві запозичення.
г. Місцеві асигнування.

13. Яким суб'єктам (чи суб'єкту) належать зобов'язання за гарантованим
державним боргом?
а. Суб'єктам господарювання - резидентам та нерезидентам України.
б. Державі та суб'єктам господарювання - резидентам України.
в. Суб'єктам господарювання - резидентам України.
г. Виключно державі.
14. Чим визначається ефективність особистих каналів комунікації в
публічному управлінні?
а. Наданням учасникам можливості для індивідуального звернення.
б. Спрямованістю на великі недиференційовані аудиторії.
в. Виявленням цільової аудиторії, визначенням бажаної реакції у
відповідь, обиранням засобів поширення інформації.
г. Обранням якості, які характеризують джерело звернення, збиранням
інформації, яка надходить каналами зворотного зв'язку.
15.

Виберіть яким законом України регулюються електронні петиції.
а. "Про звернення громадян".
б. "Про інформацію".
в. "Про доступ до публічної інформації".
г. “Про державні електронні інформаційні ресурси”.

16. Які елементи містить загальна модель процесу комунікації в публічному
управлінні?
а.

Відправник, кодування, звернення, комунікативні канали,
розшифрування, одержувач, реакція у відповідь, зворотний зв'язок.

б. Комунікації з громадськістю, реклама, посередники, пропаганда,
споживачі, контактні аудиторії.
в. Генерування ідей, постановка завдань, налагодження та забезпечення
зворотного зв’язку.
г.

Консультації,
громадськістю.

дискусії,

коментарі,

робочі

групи,

зустрічі

з

17. За чиїм поданням призначається Міністр, який очолює Міністерство
цифрової політики ?
а. Прем'єр-міністра України.
б. Президента України.

в. Верховної Ради України.
г. Секретаря РНБО України.
18. На кого поширюється дія чинного Закону України «Про державну
службу»?
а. Державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України.
б. Президента України.
в. Членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та
заступників міністрів.
г. Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його
заступників.
19. Який принцип державної служби визначає обов’язок державного
службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України?
а. Законності.
б. Верховенства права.
в. Професіоналізму.
г. Патріотизму.
20. Який вид юридичної відповідальності публічного службовця передбачено
за порушення законодавства України про державну реєстрацію нормативноправових актів?
а. Кримінальна.
б. Адміністративна.
в. Цивільно-правова.
г. Матеріальна.
21. Який підхід представляє собою "систематичний процес виявлення
успішних організацій та оцінки їх послуг і методів продукування з метою
використання передового досвіду цих організацій"?
а. SWOT-аналіз.
б. PEST-аналіз.
в. Бенчмаркінг.
г. Конкурентний аналіз.
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