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АЛГОРИТМ АБО ПОСЛІДОВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ФАХІВЦЯ З 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ, ВЛАСТИВОСТІ, СКЛАДАННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ 

Анотація. У статті здійснено аналіз підходів до реформування засад публічного управління 

інформаційно-комунікаційними засобами. Трансформація розкривається доцільністю формування 

набуття компетенцій зі складання та виконання і використанням алгоритмічних приписів під час 

прийняття управлінських рішень. Окреслено законодавчі ініціативи та концепції, які визначають 

основний напрям держави щодо електронного врядування, організації електронного 

документообігу та Інтернет-взаємодії  фахівців з публічного управління з громадськістю. Окремо 

досліджено  поняття «алгоритм» та «публічне управління», які  визначають  зрозуміле і точне 

розпорядження виконавцю щодо виконання послідовності дій, зокрема і управлінських. 

Висвітлюються також вимоги щодо використання в них поняття «виконавець». Встановлено, що під 

поняттям «виконавець» в алгоритмі ми розуміємо виконавцем будь-яку істоту (живу чи неживу), а 

в публічному управлінні тільки людина.    

На основі проведеного дослідження встановлено логічність використання алгоритмів, як 

відповідного ресурсу, для забезпечення  послідовності управлінських дій фахівця з публічного 

управління з метою забезпечення   найкращого результату. Висвітлюється зв’язок між поняттями 

«публічне управління» та  «алгоритмічне мислення» фахівців з публічного управління як складових 

інформаційно-цифрової компетентності сучасних керівників.  Вивчення науково-методичної 

літератури надало можливість з’ясувати, що основою здатності особистості конструювати 

алгоритми вважається алгоритмічне мислення. Встановлено, що основою алгоритмічного мислення 

вважається здатність до конструювання алгоритмів, які можуть бути спрямовані на розв’язування 

управлінських задач, і результатом яких є алгоритми як специфічний  продукт управлінської 

діяльності.  

Розкрито взаємозв’язок між складанням алгоритмічних приписів у програмуванні та складанням 

блок-схем у публічному управлінні. Показано доцільність використання такого зв’язку в 

публічному управлінні  з метою попередження помилок сучасного керівника. 

 

Ключові слова: алгоритм; алгоритмічне мислення; виконавець; прийняття управлінських рішень; 

публічне управління; сучасний керівник; управлінська діяльність; фахівець. 
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1. ВСТУП  

Процес трансформації суспільних відносин в Україні сприяв становленню  засад 

публічного управління як форми управління державотворчими процесами, що забезпечує 

значне підвищення ефективності управлінської діяльності внаслідок високого рівня 

громадської підтримки та консолідації суспільства навколо спільних цілей, воно пов’язане з 

демократичними цінностями, принципами верховенства права, поваги до гідності людини, 

рівності, справедливості, безпеки та ін. [1, с. 144].  

Зазначене потребує вдосконалення, передусім,  розвиток алгоритмічної компетентності 

в умовах її нормативно-правого забезпечення публічної сфери. Зміни в законодавстві є однією 

з передумов підвищення ефективності процесу навчання населення основам кібернетики та 

створення відповідних напрямів для набуття алгоритмічних компетенцій (практичних знань 

та умінь) у світі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.  

Постановка проблеми. Публічна сфера виконує ряд функцій, зокрема:  

− політико- культурного просвітництва громадян;  

− сприяння доступу до оперативної інформації;  

− залучення механізмів публічного управління до формування державної політики. А це все 

створює різні ситуаційні завдання для фахівця з публічного управління, які потребують для 

прийняття результативного управлінського рішення складання та виконання алгоритму їх 

розв’язання.  

У контексті проведення реформи публічного управління, навчання (підготовка, 

спеціалізація та підвищення кваліфікації) основам і технологіям безпечної роботи з 

інформацією сучасних керівників це питання набуває особливої актуальності та потребує 

окремого професійного дослідження. Однак, ми не знайшли робіт, в яких глибоко аналізується 

зв'язок між створенням алгоритму набуття компетенцій ІКТ з послідовних управлінських дій 

фахівця з публічного управління та використанням алгоритмічних приписів під час прийняття 

управлінських рішень сучасним керівником.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень за проблематикою. Аналіз спеціальних 

досліджень показало, що питання впровадження алгоритму  у діяльність фахівців з публічного 

управління комплексно не висвітлювалося в наукової літературі. Але інтелектуалізація 

публічного управління зазнала деякі зміни  на нормотворчому рівні, оскільки напрями 

інформатизації та оцифровання в органах публічної влади мають бути відображені в загальних 

стратегіях і документах держави.  

Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013 р.) окреслено основні 

завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні, серед яких впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя, діяльність 

державних органів та органів місцевого самоврядування, у тому числі в процесі реалізації 

Ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд”. Стратегія сталого розвитку “Україна–2020” 

(12.01.2015 р.) передбачає Програму популяризації України у світі та заходи щодо просування 

інтересів України у світовому інформаційному просторі [2]. 

Стратегією національної безпеки України (26.05.2015 р.) передбачено забезпечення 

інформаційної безпеки та удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності та процесів 

обробки відкритих джерел інформації. Постанова КМУ від 08.08.2016 р. № 606 “Деякі питання 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів ” та Закон України від 

05.10.2017 р. № 2155-VIII “Про довірчі електронні послуги” узгодили Положення про 

електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів та перелік 

пріоритетних державних інформаційних ресурсів, що сприяло ефективності електронного 

урядування [2;3;4].  

Електронне урядування, як зазначено в Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні (20.09.2017 р.) – форма організації державного управління, що забезпечує підвищення 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 
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місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, 

орієнтованих на задоволення потреб громадян в умовах публічного управління [5].  

Впровадження електронного урядування не лише зменшує корупцію, надає можливість 

пропонувати послуги на запит громадян, сприяє прозорості, відкритості, ефективності 

діяльності органів державної влади та становленню демократії, а й радикально змінює доступ 

до інформації, тобто адже від її оперативності, достовірності та актуальності залежить 

ефективність інформаційно-аналітичної діяльності. Затверджено План заходів з виконання 

Концепції (22.08.18), що передбачає управління та модернізацію електронних послуг і 

розвиток взаємодії органів державної влади, громадян і суб’єктів господарювання за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій [6;7].  

Проте, відповідно до досліджень агентства “We are social” станом на 31.01.2018 р. лише 

58% українців (25,59 млн. осіб) використовують мережу Інтернет. У порівнянні з минулим 

роком кількість користувачів зросла на 17% (4 млн осіб). У своєму звіті “Digital in 2018” 

агентство наголошує, що користувачів мобільного Інтернету ще менше – 42% (18,7 млн осіб) 

[8].  

За таких обставин значний інтерес для України становить досвід країн, в яких електронне 

урядування стало позитивною практикою. Найбільш комплексним вимірювачем, що 

відображає здатність країн світу використовувати переваги інформаційно-комунікаційних 

технологій для підвищення конкурентоспроможності та якості життя є Індекс мережевої 

готовності (англ.Networked Readiness Index – NRI), який визначається з 2002 р. Лідерами 

міжнародного рейтингу готовності країн до мережевого майбутнього за 2014– 2016 рр., 

відповідно до оприлюднених Всесвітнім економічним форумом (англ.World Economic Forum) 

є Фінляндія, Сінгапур та Швеція [9, с.124-130].  

Незважаючи на численні дослідження засад алгоритмінізації публічного управління в 

Україні, технології постійно оновлюються і вдосконалюються, тому питання їх використання 

та необхідність упровадження сучасними інститутами державної влади потребує дослідження. 

Мета статті − дослідити засади алгоритмінізації публічного управління в Україні та 

зазначити особливості організаційного забезпечення інтелектуалізації управлінських процесів 

у діяльності фахівців з публічного управління шляхом використання алгоритмів. 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Досвід управлінської діяльності показав, що багато хто вважає, особливо молодь, що 

інформатика потрібна тільки для того, щоб навчитися працювати на комп’ютерах, але це не 

так. Більшість осіб не усвідомлює, що кожна людина щодня зустрічається з безліччю задач від 

найпростіших і добре відомих до дуже складних. Практика управління закладом освіти 

показало, що потрібно відшукувати інші сучасні засоби у навчанні, зокрема і фахівців з 

публічного управління.  

Відповідно до нашого дослідження на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти» станом на 01.01. 2020 р. показало, що мережу  Інтернет використовують майже 5000 

слухачів (75 % від загальної ліцензійної кількості слухачів підвищення кваліфікації 6500 осіб). 

У порівнянні з 2017 роком кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації, які 

використовують мережу Інтернет в освітньому процесі  зросла на 30% (1800 осіб). В цю 

кількість також входили керівники ЗЗСО, які також використовують алгоритмінізацію  в 

управлінську діяльність за допомогою мережі Інтернету: 2017 рік лише  30% (245 осіб із 

загальної щорічної кількості 850 керівників ЗЗСО); 2020 рік – 88% (748 осіб). збільшилась 

кількість керівників ЗЗСО, як користувачів мобільного Інтернету  в управлінні ЗЗСО в умовах 

змін в освіті. За такими ж параметрами було продовжено дослідження  зі студентами 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, що  є фахівцями з публічного 

управління, яке показало позитивні зміни з використанням мережі Інтернету (майже 100 %), 
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більшість з яких мають алгоритмічні вміння щодо планування послідовних управлінських дій. 

Результат управлінського рішення вміють оцінити вже за допомогою  мобильного Інтернету.   

Дослідженням встановлено, що для багатьох завдань існують визначені правила 

(інструкції, команди), що пояснюють виконавцю, як розв’язувати дану проблему. Практика 

засвідчила що  ці правила людина може вивчити в школі чи заздалегідь сформулювати сама в 

процесі розв’язування задачі. Чим точніше з часом будуть описані правила, тим швидше 

фахівець опанує ними і буде ефективніше їх застосовувати. У нашому житті ми постійно 

складаємо опис деякої послідовності дій, особливо сучасні керівники, для досягнення 

бажаного результату, тому поняття алгоритму не є для нас чимось новим і незвичайним. 

Фахивець з публічного управління має використовувати сотні різних алгоритмів. 

Спробуємо згадати деякі з них (алгоритми виконання управлінських дій, розв’язування 

ситуативних задач, впровадження приймів надання розпоряджень та їх виконання тощо). 

Саме слово алгоритм походить від algorithmi – латинської форми написання імені 

великого математика ІХ ст. Аль-Хорезмі, який сформулював правила виконання 

арифметичних дій [10]. Спочатку під алгоритмами і розуміли тільки правила виконання 

чотирьох арифметичних дій над багатоцифровими числами. В подальшому це поняття стали 

використовувати взагалі для позначення послідовності дій, які приводять до розв’язання 

різних практичних задачі[10]. 

Алгоритмом називають зрозуміле і точне розпорядження виконавцю про виконання 

послідовності дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети чи на вирішення поставленої 

задачі. В цьому означенні використовується поняття “виконавець”. Що це означає? Під 

виконавцем алгоритму ми розуміємо будь-яку істоту (живу чи неживу), яка спроможна 

виконати алгоритм. Все залежить від того, якої мети ми намагаємося досягнути. Наприклад: 

риття ями (виконавці – людина або екскаватор), розв’язування математичної задачі (учень або 

комп’ютер), розв’язання управлінського рішення (керівник або комп’ютер ) тощо [10]. 

Вивчення поняття алгоритму починаеться в школьному курсі інформатики, яке 

вважается  є фундаментальним, тобто таким, котре не визначається через інші ще більш прості 

поняття (для порівняння у фізиці – поняття простору і часу, у математиці – точка). Будь-який 

виконавець (і комп’ютер зокрема) може виконувати тільки обмежений набір операцій. 

Алгоритмічне мислення фахівця допомагає чітко побачити кроки, що ведуть до мети, замітити 

всі перешкоди і уміло їх обійти [11]. 

Тому алгоритми мають певні властивості, разом з тим, не кожна інструкція або 

послідовність дій може називатися алгоритмом. Вивчення наукових джерел надало 

можливість основні ознаки алгоритму. До них віднесено[11;12]:  

1. Зрозумілість. Щоб виконавець міг досягти поставленої перед ним мети, 

використовуючи даний алгоритм, він повинен уміти виконувати кожну його вказівку, тобто 

розуміти кожну з команд, що входять до алгоритму. 

2. Визначеність (однозначність). Зрозумілий алгоритм все ж таки не повинен містити 

вказівки, зміст яких може сприйматися неоднозначно. Крім того, в алгоритмах неприпустимі 

такі ситуації, коли після виконання чергового розпорядження алгоритму виконавцю не 

зрозуміло, що потрібно робити на наступному кроці. 

Отож, точність – це властивість алгоритму, що полягає в тім, що алгоритм повинен бути 

однозначно витлумачений і на кожному кроці виконавець повинен знати, що йому робити далі. 

3. Дискретність. Як було згадано вище, алгоритм задає повну послідовність дій, які 

необхідно виконувати для розв’язання задачі. При цьому, для виконання цих дій їх розбивають 

у визначеній послідовності на прості кроки. Виконати дії наступного розпорядження можна 

лише виконавши дії попереднього. Ця розбивка алгоритму на окремі елементарні дії 

(команди), що легко виконуються даним виконавцем, і називається дискретністю. 

4. Масовість. Дуже важливо, щоб складений алгоритм забезпечував розв’язання не 

однієї окремої задачі, а міг виконувати розв’язання широкого класу задач даного типу. 
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5. Результативність. Взагалі кажучи, очевидно, що виконання будь-якого алгоритму 

повинне завершуватися одержанням кінцевих результатів. Тобто ситуації, що в деяких 

випадках можуть призвести до так званого “зациклення”, повинні бути виключені при 

написанні алгоритму. 

6. Ефективність – кожний крок алгоритму повинен бути виконаний точно за скінчений 

проміжок часу. 

Для роботи багатьох програм необхідно задавати початкові значення. Ці значення 

передаються в алгоритм за допомогою аргументів [11; 12]. 

Аргументи – це величини, значення яких необхідно задати для виконання алгоритму. 

Немає жодного алгоритму, що не дає ніякого результату. Дійсно, який же зміст у такому 

алгоритмові? Результати – це величини, значення яких одержуються внаслідок виконання 

алгоритму[10]. 

При складанні багатьох алгоритмів виникає необхідність окрім аргументів та результатів 

використовувати ще додаткові величини. Введення в алгоритм таких величин залежить від 

самого автора алгоритму. 

Проміжні величини — це величини, які додатково вводяться в ході розробки алгоритму. 

Тепер залишається з’ясувати, яким чином можна подати алгоритм виконавцю. Існує кілька 

методів запису алгоритмів, вибір яких залежить від виконавця та того, хто його задає[10]. 

Першій спосіб – це словесний опис алгоритму. 

Другий спосіб – це подача алгоритму у вигляді таблиць, формул, схем, малюнків тощо. 

Третій спосіб – запис алгоритмів за допомогою блок-схеми. Цей метод був 

запропонований в інформатиці для наочності представлення алгоритму за допомогою набору 

спеціальних блоків. 

Четвертий спосіб – алгоритмічні мови (псевдокоди). Ці мови мають жорстко визначений 

синтаксис і вже максимально наближені до машинної мови (мови програмування). 

П’ятий спосіб максимально наближений до комп’ютера – це мови програмування. 

Справа в тому, що найчастіше в практиці виконавцем створеного людиною алгоритму 

являється машина і тому він повинен бути написаний мовою, зрозумілою для комп’ютера, 

тобто мовою програмування.  

Розглянемо приклади алгоритму [12] 

1.Знайти найбільший спільний дільник двох натуральних чисел m і n (алгоритм Евкліда). 

Складемо алгоритм розв’язання цієї задачі, який базується на тій властивості, що якщо m>n, 

то найбільший спільний дільник чисел m,n такий самий, як і чисел m-n, n. 

Порівняльний алгоритм буде таким: 

1. Якщо числа рівні, то взяти будь-яке з них за відповідь, в іншому випадку продовжити 

виконання алгоритму; Якщо ми маємо декілька варіантів розв’язання управлінського рішення, 

то діємо наступним чином: вибираємо, на нашу думку оптимальні з них та продовжуємо 

виконання алгоритму. 

2. Визначити більше із чисел. Визначаємо найефективні. Складаємо послідовність 

управлінських дій.  

3. Замінити більше число різницею більшого і меншого чисел. Аналізуємо вибір, 

обґрунтовуємо та оцінюємо результат управлінських дій. 

4. Почати алгоритм спочатку. При необхідності починаємо складаємо алгоритм 

спочатку.  

У своєму дослідженні ми надаємо особливого значення, формуванню умінь фахівця з 

публічного управління структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми (як 

варіант за зразком алгоритму Евкліда). Так як вважаємо такі уміння є одним із засібом 

попередження помилок фахівців.  Algorithmi (за араб. ім'ям узб. математика аль- Хорезмі) — 

набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання 

задачі за скінченну кількість дій [10].  
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Детальну характеристику навчального алгоритму дає Л. Фрідман. «Під навчальним 

алгоритмом ми будемо розуміти припис, користуючись яким будь-який фахівець, який має 

необхідні знання точно виконувати цей припис, правильно розв’яже будь-яку задачу такого 

виду» [11, с. 69].  

Важливими поняттями у характеристиці навчального алгоритма є поняття «алгоритмічне 

мислення». У науково-методичній літературі основою алгоритмічного мислення вважається 

здатність до конструювання алгоритмів.  B.Копаєв визначає алгоритмічне мислення як 

«систему мисленнєвих способів дій, прийомів, методів і відповідних їм мисленнєвих 

стратегій, які спрямовані на розв’язування як теоретичних, так і практичних задач і 

результатом яких є алгоритми як специфічні продукти людської діяльності» [12, с.1].  

Формування алгоритмічного мислення тісно пов’язане з формуванням загального уміння 

розв’язувати різні типи задач. Вивчення наукових джерел показало, щоб задати загальний 

спосіб розв’язування класу задач у вигляді алгоритму, потрібно спочатку знайти загальний 

спосіб, а потім дослідити можливість опису цього способу у вигляді конструктивних, 

однозначно зрозумілих послідовних кроків [13].  

В організації превентивної діяльності алгоритмічні приписи є одним із важливих засобів 

попередження помилок фахівців. Ми поділяємо погляди науковців, однак вважаємо за 

необхідне навчати фахівців складати та застосовувати алгоритми на всіх рівнях публічного 

управління, основою яких є програмування. Саме у програмуванні – чітка послідовність дій 

(команд) спрямована на досягнення поставленої мети чи розв’язування різних типів 

управлінських завдань.  

Аналіз наукової літератури показав, що у створенні комп’ютерних програм 

використовують три типи алгоритмів: лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням, 

алгоритми з повторенням. В основу створення фахових алгоритмів ми покладаємо володіння 

елементарними основами програмування. Але при цьому допускаємо, що можно 

використовувати як графічний (блок-схеми) так і словесні (алгоритмічні приписи) способи. 

Використовуючи відповідні знання за курс середньої школи (з інформатики та математики), 

фахівцю доцільно знати  як основні команди програмування можна вдало використовувати у 

публічному управлінні. Так, прикладами використання лінійних команд є: находження та 

зведення подібних складових завдань, узагальнення їх, розв’язування завдання  декалькоми 

варіантами, аналіз результату і  побудова графіків при потребі та прийняття управлінського 

рішення [12;13].  

Команда розгалуження використовується під час виділення додаткових завдань 

(перевірка умови), їх узагальнення (аналіз умови), та розв’язування (оцінка результату за 

умовою завдання), тобто в тих завданнях  де обов’язково під час його виконання завдання 

необхідно перевірити певну умову. Команду повторення можна використати, наприклад, у 

такому завданні: Проаналізувати розвиток освіти в області та скласти заходи щодо її 

покращення. Командою повторення може бути, як знайти додаткові відомості (як варіант 

результати розвитку освіти за останні п’ять років).   

Як показує практика для вирішення управлінських завдань фахівцями потрібно іх 

ознайомити зі складанням елементарних програм в умовах добування бакалаврської та 

магістерської вищої освіти фахівців з публічного управління. Доцільно показати  як виглядає 

блок-схема, показати як можна подавати процес розв’язування управлінських завдань у 

вигляді блок-схем. Як показує досвід, фахівцям з публічного управління   подобається 

алгоритмічні приписи подавати у вигляді блок-схем і навпаки.  

Важливе значення при навчанні студентів, зокрема і  спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування навчити створювати самостійно опорний конспект.  Мова блок-

схем найбільш наочна із всіх «людських» мов, що використовуються для запису алгоритмів. 

Цією мовою можна описати різні, фізичні, хімічні, технологічні процеси, зокрема і 

управлінські. Уміння подати свої міркування у вигляді блок-схеми суттєво дисциплінує 

алгоритмічне мислення фахівців з публічного управління та стає необхідною практичною 
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якістю спеціаліста будь-якої професії. Якщо навчити  складати блок-схеми, то створення 

текстових алгоритмів до розв’язування завдань вони зможуть складати набагато швидше та 

поміркованіше принимать результативні управлінські рішення [1;12].  

На початку ознайомлення з блок-схемами слід фахівцю з’ясувати як описувати життєві 

процеси, управлінську діяльність сучасного керівника у вигляді блок-схем. Наприклад, це 

можуть бути такі завдання: складіть словесну блок-схему  виконання алгоритмів до 

наступного управлінського рішення:  

1.Алгоритм – завдання. Рівень заработної плати працюючих залежить від виконання 

виробничого плану, керівник має передбачити диференціацію заработної платні працюючих.  

2.Алгоритм-припис. Якщо план випуску товару не виконувается  робітником, то вин 

одержує мінімальну заробітну плату, якщо виконує, то  в повному обсягу.   

3. Алгоритм-компетенції.. Виконання  виробничого   плану працівниками  необхідно 

керівнику проаналізувати та перевірити, встановити помилки, надати допомогу, обговорити 

ресурси, що має використовать працівник.  Якщо запитань немає, приступать до виконання 

наступного.  

4.Алгоритм-результат.  Працівник має виконати вже виробничий план.  

5. Починаємо спочатку.  

Після того, як фахівці зможуть перекладати звичайну мову на мову блок-схем, слід 

пропонувати їм складати блок-схеми розв’язування завдань з публічного управління. Перші 

блок-схеми можуть бути простими для складання, головне, щоб фахівці   зрозуміли хід думок 

та запам’ятали послідовність дій. Наочність блок-схем є засобом попередження типових 

помилок суасного керівника. Щоб запобігти таким помилкам, слід фахівцям навчитися 

ставить завдання,  самостійно складати блок-схему в залежності від актуальності запитань.  

Спроможність фахівців з публічного управління  піддавати алгоритмізації свої 

послідовні управлінські  дії, мислити алгоритмічними категоріями, є важливим засобом 

попередження помилок як під час прийняття управлінського рішення, так і в подальшому, 

зокрема під час складання ти використання алгоритму дій фахівцями з публічного управління. 

Практичне значення використання блок-схем чи алгоритмічних приписів згідно теорії 

поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна полягає в тому, що процес 

формування нових дій відбувається легше, без заучування нового матеріалу, так як він 

засвоюється в процесі виконання алгоритму шляхом мимовільного запам'ятовування  [13]. 

Встановлено, що  упровадження інтелектуалізації  управління в Україні стикається з 

низкою проблем в публічному управлінні, які допоможе фахівцю розв’язати  шляхом набуття 

алгоритмічних вмінь за допомогою  ІКТ: створювати алгоритм; читати алгоритм та 

виконувати послідовні управлінські дії, які обов’язково забезпечать ефективний результат. 

3.  ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Таким чином, огляд сучасних засад алгоритмінізації управління щодо послідовності дій 

фахівця з публічного управління в межах  особливостей організаційного забезпечення 

інтелектуалізації управлінських процесів засвідчує наявність  різних підходів залежно від 

призначення, розуміння сутності алгоритмів, що в загальному можна класифікувати як: 

спроможність фахівців з публічного управління  піддавати алгоритмізації свої управлінські 

дії; мислити алгоритмічними категоріями; попереджати прийомами  використання  алгоритмів  

помилок як під час прийняття управлінського рішення, так і в подальшому, зокрема під час 

складання алгоритму управлінських дій фахівцями з публічного управління. 

Аналітичний огляд нормативної бази та  сучасних підходів щодо послідовності  дій 

фахівця з публічного управління за допомогою складання алгоритмів дає змогу дійти також 

до необхідності та доцільності розробки відповідної технології їх складання та, що мають 

стати зручним інструментом аналізу, вироблення ефективних управлінських рішень щодо їх 

розв’язання, які нададуть можливість коригувати управлінські дії сучасного керівника.  
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Подальшого дослідження потребує методика формування алгоритмічної компетентності 

фахівців з публічного управління в стінах вищого закладу освіти.  
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Abstract. The article analyzes the approaches to reforming the principles of public management 

of information and communication facilities. Transformation is revealed by the expediency of 

forming the acquisition of competencies in drawing up and executing and using algorithmic 

prescriptions in making managerial decisions. Legislative initiatives and concepts defining the 

main direction of the state regarding e-government, organization of electronic document 

circulation and Internet interaction of experts in public management with public are outlined. 

Separately, the concepts of "algorithm" and "public management" are investigated, which 

determine the clear and precise instruction of the performer to perform the sequence of actions, 

including managerial ones. An awareness of the use of the term "performer" is also covered. It is 

established that by the term "performer" in the algorithm we mean the performer of any creature 

(living or inanimate), and in public management only man. Based on the research, the logic of 

using algorithms as an appropriate resource to ensure the consistency of management actions of 

a public administration specialist to ensure the best result is established. The connection between 

the concepts of "public administration" and "algorithmic thinking" of public administration 

specialists is covered, as part of the information and digital competence of modern executives. 

The study of scientific and methodological literature has made it possible to find out that the basis 

of a person's ability to construct algorithms is considered to be algorithmic thinking. It is 
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established that the basis of algorithmic thinking is the ability to design algorithms that can be 

aimed at solving management problems and the result of which are algorithms as specific products 

of management activities. 

The relationship between programming algorithms in programming and flowcharts in public 

administration is revealed. The expediency of using such communication in public administration 

to prevent mistakes of the modern leader is shown. 

 

Keywords: algorithm; algorithmic thinking; performer; management decision making; public 

administration; modern manager; management activities; specialist 
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РОЗВИТОК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Анотація. Глибокі соціальні й економічні зміни, що відбуваються нині в Україні, спонукають до 

реформування системи вищої освіти, що має сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної 

цінності. Лише компетентна, самостійна і відповідальна, з чіткими громадянськими позиціями 

індивідуальність, тобто освічена, вихована людина здатна до оновлення суспільства, забезпечення 

державності України, розвитку її економіки та культури. Виховання такої людини доручено 

педагогам. 

Високий рівень професійної компетентності майбутнього викладача забезпечує розвиток 

педагогічної творчості. Реалізація творчої активності педагога в проектуванні соціоосвітнього, 

культурного середовища, розробці конкретних педагогічних технологій сприяє його самореалізації, 

розвитку творчих здібностей до перетворення освітнього середовища, удосконаленню професійного 

інструментарію. 

Найчастіше творчість проявляється в здатності обґрунтовано й з максимальною ефективністю 

застосовувати в освітньому процесі різні інноваційні методи й форми навчання та виховання, 

нетрадиційно використовувати професійні знання й особистісні якості. Разом з тим, вона 

виявляється й у створенні нових педагогічних ідей, нешаблонних способів навчально-виховної 

діяльності, умінні розв’язувати нетипові завдання. Як правило, ці якості корелюють із досвідом 

творчої діяльності педагога, який досконало володіє своєю професією, але основи творчих 

здібностей мають розвиватися в нього з перших років роботи як важливий атрибут діалогової моделі 

професійної діяльності. 

Професійні компетентності педагога – це система професійно значущих якостей, знань, умінь і 

навичок, об’єднаних гуманно ціннісним ставленням до вихованців, індивідуалізовано творчим 

підходом до праці, постійною спрямованістю на особистісне й професійне вдосконалення. 

Сукупність певних компетентностей дозволяє викладачу виконувати свої професійні функції, 

успішно адаптуватися до постійно мінливих соціальних і педагогічних умов, осягати досягнення 

культури та вносити свій внесок у її розвиток.  

Однією із важливих складових професійно-педагогічної культури майбутнього викладача є його 

психолого-педагогічна компетентність, яку можна представити як узгодженість знань та 

практичних умінь із реальною поведінкою, що демонструються педагогом у процесі діяльності. 

Результати дослідно-експериментальної роботи показали необхідність цілісної і багаторівневої 

організації системи формування психолого-педагогічної компетентності  майбутніх викладачів, що 

передбачає: використання потенціалу змісту психолого-педагогічних і загальногуманітарних 

дисциплін, застосування практично зорієнтованих технологій процесу навчання, активізацію 

позааудиторної роботи шляхом організації науково-дослідної, виховної, волонтерської роботи, 

проведення неперервної практичної підготовки, яку доцільно здійснювати через різні види 

педагогічних практик, що проводяться протягом усього періоду навчання за наскрізною програмою. 

Отже, розроблені і використані в дослідженні технології є складовою частиною освітньої 

підсистеми підготовки майбутніх викладачів. Вони сприяють створенню професійно-ціннісної бази 

оволодіння психолого-педагогічними знаннями, поступовому становленню теоретичної та 

практичної готовності і можливості здійснювати викладацьку діяльність. 

 

Ключові слова: професійно-педагогічна культура; викладач; психолого-педагогічна 

компетентність; заклади вищої освіти. 
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