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Критерії оцінювання: Перелік допоміжних матеріалів:   

1. Конспект лекцій з дисципліни «Державна служба». 

2. Закон України «Про державну службу» (із змінами, що вносились у 

період до 2018р.)– № 3723 – XII // ВВР України. – 1993. – № 52. – Ст. 

490 

3. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 

Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; 

НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с 

4. 7. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. 

Малиновський. – [3-тє вид., переробл. та допов]. – К. : Атіка, 2009. – 

608 с 

5. 8. Євтушенко О. Н. Державне управління (Основи теорії державного 

управління) : [навчальний посібник у трьох частинах] / О. Н. 

Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

2013. – ІSBN 978-966-336-273-1. 

Орієнтований перелік питань: 

1. Розкрийте суть державної служби як публічної, професійної, політично 

неупередженої діяльності 

2. Опишіть головні функції, які притаманні державній службі як діяльності як 

базової системі державного управління. 

3. Дайте характеристику головним завданням, що стоять перед державною 

службою, прививши конкретні приклади в цьому напрямі. 

4. В яких напрямах система державної служби має здійснювати аналіз 

державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному 

рівнях та готувати пропозиції стосовно її формування. 

5. Покажіть на прикладах яким чином здійснюється розроблення та 

проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів 

законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних 

договорів. 



6. Яким чином у державній службі здійснюється забезпечення реалізації 

державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних 

програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів.  

7. Яким чином державна служба здійснює державний нагляд та контроль за 

дотриманням законодавства. 

8. Як відбувається управління державними фінансовими ресурсами, майном 

та контроль за їх використанням. 

9. Назвіть головні адміністративні послуги, що надаються в системі 

державної служби. 

10. Якими механізмами система державної служби забезпечує проведення 

ефективної кадрової політики в державі, управління персоналом державних 

органів. 

11. Дайте загальну характеристику системі органів державної влади в 

Україні. Назвіть головні типи органів державної влади. 

12. Охарактеризуйте функції, повноваження, завдання Кабінету Міністрів, 

зокрема його апарату. 

13. Охарактеризуйте функції, повноваження, завдання міністерств, зокрема 

на прикладі Міністерства освіти 

14. Охарактеризуйте функції, повноваження, завдання служб, інспекцій, 

агентств.  

15. Охарактеризуйте функції, повноваження, завдання органів із спеціальним 

статусом, національних комісій – державних регуляторів.  

16. Яка специфіка державної служби в органах місцевої державної влади – 

обласних та районних адміністраціях. 

17. Який механізм взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.. 

18. Опишіть систему управління державною службою, роль і призначення 

органів, що здійснюють таке управління. 

19. Дайте розгорнуту характеристику центральному органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби.  

20. Визначить повноваження та функції Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби. 

21. В чому особливості діяльності служб управління персоналом в органах 

державної влади.. 

22. Яка система підготовки кадрів для державної служби в Україні, зокрема 

магістрів державного управління. 



23. Дайте характеристику системі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців. 

24. У чому проявляється лідерський чинник в системі державної служби. 

25. Опишіть соціально – психологічні чинники системи державного 

управління.  

26. Поясніть у чому роль та функції громадських рад при органах державної 

влади. 

27. Опишіть категорії, до яких можуть належати державні службовці 

28. Дайте розгорнуту характеристику статусу державного службовця у 

порівнянні із статусом службовця підприємства чи організації 

29. Опишіть систему підпорядкування державних службовців. 

30. Права та обов’язки державних службовців. Захист права на державну 

службу. 

31. В чому проявляється і чому посилюється роль та значення людського 

фактора в державному управлінні. 

32. В чому проявляються соціально – психологічні чинники державного 

управління.  

33. Які професійні менеджерські якості повинен мати державний службовець 

34. Яка роль особистості у прийнятті управлінських рішень в системі 

державної служби. Межі підпорядкованості та ініціативи. 

35. Який вплив мають типи темпераментів при роботі в державній службі 

36.Опишіть вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу. 

Загальні та спеціальні вимоги.  

37. Яке значення має стаж та досвід роботи, як це враховується при прийомі 

на державну службу. 

38. Як враховується при прийомі на державну службу володіння іноземною 

мовою, вимоги до стану здоров’я. 

39. Яка загальна послідовність проведення вступу на державну службу. 

40.Який порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби. 

41. Опишіть які документи потрібні для участі у конкурсі, який порядок 

визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу. 

42. Зазначте всю інформацію про роботу конкурсної комісії при приймі на 

державну службу. 

43. Опишіть порядок призначення на посаду в державній службі, які діють 

обмеження щодо призначення на посаду. 



44. В чому значення прийняття присяги, який суспільно – правовий зміст 

цього акту. Загальний зміст присяги державного службовця. 

45. Cкажіть коли і чому застосовується випробувальний термін при 

зарахуванні на державну службу. 

46. Як можна визначити службову кар’єру, головні елементи проходження 

державної служби.  

47. Роль та значення рангів державних службовців. Просування по державній 

службі. 

48. Опишіть системи оцінювання результатів службової діяльності. 

49. Дайте характеристику системі оплати праці в державній службі: основна, 

надбавки, премії. 

50. Характеристика соціально – побутового забезпечення державних 

службовців.  

51. Робочий час і час відпочинку державного службовця. Система відпусток. 

52. Дайте характеристику головним чинникам в системі дисциплінарної та 

матеріальної відповідальність державних службовців. 

53. Які підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх 

застосування. 

54. Що таке службове розслідування. Відсторонення державного службовця 

від виконання посадових обов’язків 

55. Які підстави для припинення державної служби. 

56. Яка система пенсійного забезпечення державних службовців, покажіть 

складові при розрахунку розміру пенсії 

57. Дайте характеристику патронатній службі. Особливості проходження 

державної служби в окремих державних органах 

58. Які головні напрями реформування системи державної служби 

59. Розкрийте зміст таких чинників як гарантія належного впровадження 

політичних рішень та правових норм, прозорість, передбачуваність, 

клієнтоорієнтовність,  спрямування на стале економічне зростання і сприяння 

розвитку підприємництва та інвестицій 

60. В чому проявляється ефективність державного управління, зокрема 

раціональне використання фінансових та людських ресурсів 



61. Як державна служба може сприяти створенню умов для самореалізації 

громадян і перетворення держави на привабливого та ефективного 

роботодавця 

62. Які заходи передбачені для підвищення спроможності міністерств, 

перетворення їх на аналітично-владні центри 

63. Які напрями діяльності намітив Уряд з метою перетворення органів влади 

у лідерів у впровадженні реформ та підвищенні ефективність діяльності 

Уряду в цілому 

64. Розкрийте суть нових і структурних підрозділів, що створюються  у 

міністерствах – директоратів. 

65. Яка роль директоратів у формуванні державної політики, стратегічному 

плануванню та євроінтеграції. 

66. Які заходи мають сприяти забезпеченню чіткого розподілу функцій між 

центральними органами виконавчої влади, Кабінетом Міністрів та органами 

місцевої влади. 

67. Що має бути застосовано для створення раціональної та прозорої системи 

підпорядкування й підзвітності,  визначення переліку повноважень і сфери 

відповідальності кожного рівня управління, усунунення дублювання функцій 

різними органами. 

68. Які напрями реорганізації організаційних структур міністерств та інших 

органів влади 

69. Які заходи мають бути застосовані для залучення  висококваліфікованих 

фахівців на конкурсній основі. 

70. Вдосконалення системи надання адміністративних послуг, впровадження 

адміністративної процедури відповідно до принципів ЄС 

71. В чому має бути здійснене зменшення адміністративного навантаження 

на бізнес та громадян. 

72. Формування «команд реформ», які складатимуться з 

висококваліфікованих і компетентних державних фахівців 

73. Опишіть Стратегію реформування державного управління України на 

2016-2020 роки. 



74. Дайте характеристику урядовим рішенням, прийнятим у 2017 році щодо 

реформування системи державної служби 

75. Що має змінитися у системі фінансування та бюджетування державної 

служби. 

 

Приклад тесту: 

 

 

Екзаменатори:     Яковенко І.В. 
         

 

Завідувач кафедри     Міляєва В.Р.  

 

 


