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ЗАТВЕРДЖЕНО 

ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

"ДЕРЖАВНА СЛУЖБА" ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "МАГІСТР" 

 

Блок питань № 1. 

 

Державна служба в системі державного управління та публічного 

адміністрування. Поняття посади державної служби. Порядок проведення 

конкурсу на державну службу. Професійна компетентність державного 

службовця. Законодавство України про працю щодо відносин, що виникають у 

зв'язку зі вступом, проходженням та припиненням державної служби. Майнове 

право державних службовців. Акти щодо встановлення обов'язків державного 

службовця. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби. Комісія з питань вищого 

корпусу державної служби. Обмеження щодо вступу на державну службу. 

Вимоги до особи, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії 

«А», «Б», «В». Порядок вступу громадянина України на державну службу. 

Присяга державного службовця. Випробування при призначенні особи на посаду 

державної служби. Стажування з відривом від служби з метою підвищення рівня 

професійної компетентності державного службовця. Фонд оплати праці 

державних службовців. Складові заробітної плати державного службовця. 

Тривалість робочого часу державного службовця. Порушення дисципліни 

державним службовцем. Види дисциплінарних стягнень. Комісія з розгляду 

дисциплінарних справ. 

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Національне 

агентство з питань запобігання корупції. Обмеження після припинення 

діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування. Конфлікт інтересів: види, способи усунення, суб'єкти 

вирішення, контроль. Подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функції держави або місцевого самоврядування. Вимоги закону щодо політично 

нейтральної поведінки державного службовця. Розгляд повідомлень про 

порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». Корупція, 

корупційне правопорушення, правопорушення, пов'язане з корупцією у 

розумінні Закону України «Про запобігання корупції». Види відповідальності 

передбачені за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень. Неправомірна вигода. Антикорупційна експертиза. Поняття 

прямого підпорядкування. Обмеження щодо сумісництва та суміщення 

державної служби з іншими видами діяльності. Спеціальна перевірка відповідно 

до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її 

зняття, погашення. 

 



Блок питань № 2 

 

Держава, основні ознаки держави. Поняття території. Оборона України, 

захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості. Громадянство 

України. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань. Право на участь в управлінні державними справами. Право доступу 

до державної служби. Право голосу на виборах і референдумах в Україні. Право 

направляти індивідуальні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Право на страйк 

для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності органів державної влади. Форма народного волевиявлення в 

Україні згідно з Конституцією України. Поняття референдуму в Україні. 

Правова держава як інститут сучасних демократій. Проблеми побудови 

правової держави в Україні. Поділ влади як принцип функціонування правової 

держави. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина. Гарантії додержання прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. Дискримінація згідно із Законом України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні». Громадська 

антидискримінаційна експертиза проектів нормативно-правових актів. 

Відповідальність особи за порушення вимог законодавства про запобігання та 

протидію дискримінації. Відшкодування шкоди, завданої унаслідок 

дискримінації. 

Самоорганізація населення та вплив держави на цей процес. Сфери 

управління та компетенції місцевого самоврядування. Співвідношення 

муніципальної публічної влади та місцевого самоврядування. Поняття 

децентралізації: сутність, цілі, особливості. Поняття централізації: сутність, цілі, 

особливості. Поняття деконцентрації: сутність, цілі, особливості. Субсидіарність 

як фундаментальний принцип публічного адміністрування. Самоорганізація 

суспільства та ризики для держави. Сепаратистські тенденції: світовий досвід 

розв'язання складної проблеми. Компроміс, консенсус, діалог, дебати та медіація 

як способи розв'язання конфліктів. Інновації. Інноваційний потенціал, 

інноваційна стратегія України. Державна політика інформатизації суспільства. 

Поняття «електронне урядування». Сутність та моделі електронного урядування. 

Державні інформаційні системи. Засоби масової інформації та їхня роль в 

державному управлінні. 

 

Блок питань № 3 

 

Система влади в Україні. Механізм взаємодії влади та суспільства. 

Особливості та ознаки влади. Верховна Рада України, як орган влади. 

Конституційний склад Верховної Ради України. Повноваження народних 

депутатів України. Президент України. Інститут президентства в Україні. Рада 

національної безпеки і оборони України. Прем'єр-міністр України. Кабінет 

Міністрів України. Прокуратура України. Найвищий судовий орган у системі 

судів загальної юрисдикції. Принципи системи судів загальної юрисдикції в 

Україні. Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування. 

Місцеве самоврядування в Україні. Органи самоорганізації населення, 



передбачені Конституцією України. Спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ та міст згідно з Конституцією України. Кабінет Міністрів України в 

системі органів виконавчої влади. Посади членів Кабінету Міністрів України: 

вимога та обмеження до кандидатів. Порядок призначення на посаду 

Прем'єр-міністра України. Порядок призначення на посади членів Кабінету 

Міністрів України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. Органи, що 

складають систему центральних органів виконавчої влади. Утворення, 

реорганізація, ліквідація міністерства та іншого центрального органу виконавчої 

влади. Призначення керівників територіальних органів міністерства. Центральні 

органи виконавчої влади, що утворюються для виконання окремих функцій з 

реалізації державної політики. Адміністративна послуга. Принципи діяльності 

місцевих державних адміністрацій. Повноваження голови місцевої державної 

адміністрації. 

Економічна політика держави. Економічні принципи, категорії та закони. 

мікро- та макроекономіка. Власність. Право власності та її форми. Економічні 

системи. Характерні риси товарного виробництва. Гроші та їх функції. Закон 

грошового обігу.   Сутність та функції ринку. Закон попиту. Закон пропозиції. 

Підприємницька діяльність і бізнес: сутність та типи. Роль конкуренції у 

ринковій економіці. Монополізм, його сутність, типи, форми та наслідки. 

Антимонопольна політика держави. Місце споживача в системі ринкових 

відносин. Види підприємств. Конституція України про розвиток 

підприємницької діяльності в Україні. Основні методи ціноутворення. Система 

цін. Банківська система в Україні. Державний бюджет. Дефіцит бюджету. 

Податкова система України. 


