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Теми для підготовки до складання вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр"  

(за нормативним терміном навчання) 

Історія і теорія держави і права 

1.  Історія і теорія держави і права як суспільно-юридична наука та навчальна 

дисципліна. Виникнення держави і права 

2. Історія виникнення держави і права  

3. Зародження та становлення державно-правових учень в історії людства  

4. Історія розвитку держави і права в Україні  

5. Держава і політична влада у політичній системі суспільства 

6. Держава та її система 

7. Поняття, сутність і походження права 

8. Правове регулювання та його механізми 

9. Правові інститути і галузі права 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

1. Політична система, державне управління та регулювання на 

трансформаційному етапі розвитку держави 

2. Держава добробуту та соціально орієнтована ринкова система 

3. Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного 

апарату та державної служби 

4. Механізм держави, державний апарат і державна служба в системі 

державного управління 

5. Державна служба: наука, освіта, професійна діяльність, галузь 

законодавства, спеціальність вищої школи 

6. Соціальна обумовленість виникнення державної служби. 

7. Значення і роль державної служби в умовах державотворення України 

8. Понятійно-категорійний апарат державної служби 

9. Цілі, завдання і функції державної служби 

10. Основні принципи державної служби 

11. Концепції державної служби. Державна служба та бюрократія 

12. Феномен державної служби у світовій державотворчій практиці 

13. Виникнення та організація служби на українських землях у період 

середньовіччя (XI-XVII ст.). Організація служби в добу Гетьманщини 

(XVII-XVIII ст.) 

13. Історія утворення "Табеля про ранги". Служба в органах державної 

влади в українських губерніях Російської імперії 

14. Служба в органах державної влади в українських регіонах Австрійської 

імперії 

15. Інституціалізація державної служби в період національного піднесення 

(1917-1920 рр.) 

16. Особливості служби державі в радянський період 
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17. Формування та становлення державної служби в період незалежності 

України (1991 р. - наш час). Інститут державної служби незалежної України 

18. Державні службовці: правовий статус і соціальні функції 

19. Права та обов’язки державних службовців 

20. Захист права на державну службу 

21. Гарантії та заохочення державних службовців ЖДТУ Міністерство 

освіти і науки України Житомирський державний технологічний 

університет 

22. Нормативно-правове регулювання державної служби. Характеристика 

основних законодавчих актів в сфері державної служби 

23. Закон України «Про державну службу» 

24. Закон України «Про запобігання корупції» 

25. Адаптація законодавчої бази у сфері державної служби до європейських 

стандартів 

26. Система управління державною службою 

27. Національне агентство з питань державної служби: завдання та 

організація роботи 

28. Комісія з питань вищого корпусу державної влади: принципи, склад, 

організація роботи, права та обов’язки членів 

29. Керівники державної служби в державному органі як складова частина 

системи управління державною службою: повноваження та обов’язки. 

30. Організація роботи та загальні положення функціонування служби 

управління персоналом 

31. Основні завдання, функції та права служби управління персоналом 

32. Повноваження керівника служби управління персоналом 

33. Умови виникнення державно-службових відносин 
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34. Загальні умови вступу на державну службу: право на державну службу, 

вимоги до осіб, що претендують на вступ на державну службу 

35. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби 

36. Призначення на посаду державної служби 

37. Особливості проходження державної служби та ранги державних 

службовців 

38. Переведення державних службовців та службові відрядження 

39. Зміна істотних умов державної служби 

40. Професійне навчання як складова діяльності державного службовця 

41. Припинення державної служби: підстави, види та передача справ і 

майна. 

42. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців 

43. Патронатна служба: поняття, посади, особливості проходження служби 

44. Особливості проходження державної служби в окремих державних 

органах ЖДТУ Міністерство освіти і науки України Житомирський 

державний технологічний університет 

45. Оплата праці державних службовців: групи оплати праці та схема 

посадових окладів державних службовців 

47. Надбавки, доплати, премії та заохочення державних службовців. 

48. Соціально-побутове забезпечення державних службовців 

49. Особливості робочого часу і часу відпочинку державних службовців 

50. Відпустки державних службовців: види, порядок, умови надання та 

відкликання з відпусток 

51. Службова дисципліна: поняття, обов’язки керівника та державного 

службовця щодо її дотримання 
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52. Особливості та засади дисциплінарної відповідальності у сфері 

державної служби. Дисциплінарна справа 

53. Поняття та основа матеріальної відповідальності державних службовців 

Обов’язок та порядок відшкодування шкоди. 

54. Поняття корупції в системі державної служби: історичний аспект 

55. Корупція як деструктивний фактор державної служби. Корупційні галузі 

56. Соціологічна характеристика корупції 

57. Система запобігання та протидії проявам корупції: класифікація заходів 

у сфері державної служби 

58. Антикорупційне законодавство України 

59. Досвід протидії проявам корупції в країнах розвиненої демократії 

60. Корупційне правопорушення: поняття та види. 

61. Адміністративна відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією 

правопорушення 

62. Кримінальна відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією 

Правопорушення ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

63. Правовий статус показників SIGMA 

64. Показники Європейської Комісії для оцінки державного управління і 

державної служби 

65. Менеджмент на основі компетенцій як базовий підхід для роботи з 

персоналом на посадах державних службовців у країнах Євросоюзу 

66. Види моделей державної (публічної) служби 

67. Громадянська служба у Федеративній Республіці Німеччина. Публічна 

служба у Франції. Цивільна служба у Великобританії 

68. Цивільна служба у Сполучених Штатах Америки та Канаді 

69. Державна служба в країнах Східної Азії 
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70. Становлення і розвиток державної служби в країнах Східної Європи 

71. Загальнокультурні і особистісні чинники в діяльності державного 

службовця 

72. Психологічні умови, чинники та готовність особистості до управлінської 

діяльності 

73. Сутність і зміст управлінської діяльності керівника на державній службі. 

Типологія керівників і лідерів у державному управлінні 

74. Функції та управлінські ролі керівника на державній службі 

75. Управлінське лідерство: сутність та сучасні моделі 

76. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту 

персоналу. Керівник і управління конфліктами на державній службі 

77. Самоменеджмент, самопрезентація, авторитет та імідж керівника на 

державній службі 

78. Професійно-етичні вимоги до державного службовця: основні 

принципи, норми, якості та механізми їх підтримки 

79. Загальні правила поведінки державного службовця 

80. Морально-психологічний клімат у колективі 

81. Репутація, авторитет і імідж державних службовців 

82. Етикет державного службовця 
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Економіка та врядування 

1. Організація і функціонування економічних систем суспільства як 

чинники розвитку публічного управління господарськими процесами 

2. Порівняльний аналіз і публічне управління розвитком економічних 

систем 

3. Сучасний вибір стратегії трансформації економічної системи України в 

процесі глобальних структурних зрушень 

4. Мікроекономічний вибір і ефективність конкурентних ринків 

5. Концепція ефективності і публічна політика на конкурентних ринках 

6. Економічні аспекти аналізу публічної політики. Аналіз вигід і витрат 

7. Макроекономічна рівновага та макроекономічна нестабільність 

8. Теорія публічних фінансів 

9. Публічні надходження і публічні видатки 

10. Державний бюджет і бюджетний процес 
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІЛЕТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВІДПОВІДЕЙ 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (за нормативним терміном навчання) 

за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” проводяться у 

письмовій формі у вигляді тестування. 

Для вступу на бакалаврат білет для проведення фахових вступних 

випробувань складається із тестів. Фахове вступне випробування містить 50 

тестових завдань. Всі завдання оцінюються по 2 бали. 

Максимальна сума балів - 100. У разі наявності виправлень відповідь не 

зараховується. Рекомендованими для зарахування на навчання за освітнім 

ступенем “Бакалавр” (за нормативним терміном навчання) за спеціальністю 

“Публічне управління та адміністрування” можуть бути вступники, які набрали не 

менше 124 балів за результатами фахових вступних випробувань. 
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ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ З МЕТОЮ НАВЧАННЯ ТА 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"  

(ЗА НОРМАТИВНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ) 

 
№ Питання 

1 ІТДП – це: 

2 Предметом дослідження ІТДП є: 

3 Під пізнавальною функцією ІТДП слід розуміти: 

4 Під теоретико-методологічною функцією ІТДП слід розуміти: 

5 Під логічною функцією ІТДП слід розуміти: 

6 Під прогностичною функцією ІТДП слід розуміти: 

7 Визначте, який з названих фактів і явищ не відносять до змісту ІТДП: 

8 Принцип об’єктивності дозволяє: 

9 Принцип соціального підходу дозволяє: 

10 В основі марксистської періодизації історії лежить: 

11 В основі цивілізаційного підходу періодизації історії лежить: 

12 В основі поділу історії на стародавню, середньовічну, нову і новітню лежить: 

13 Який з названих об’єктів не відносять до джерел ІТДП: 

14 Уявлення про державу як велику родину з відповідними порядками, властиво для: 

15 В основі теорії «суспільного договору» застосовано принцип: 

16 Уявлення про державу як апарат насильства властиве: 

17 Уявлення про державу як інститут, дарований людям Богом, властивий для: 

18 Рабовласництво – це: 

19 Рабовласницьке право – це: 

20 Рід – це союз людей: 

21 Плем’я – це союз: 

22 Голова племені – це: 

23 Звичаї – це: 

24 Перші держави утворилися внаслідок: 

25 Царі у стародавні часи очолювали: 

26 Фратрії – це: 

27 Вождь – це: 

28 Яка з названих рис не була притаманна суспільствам Стародавнього Сходу: 

29 Яка з названих рис не була притаманна державам Стародавнього Сходу: 

30 Яка з названих рис не була характерною для права країн Стародавнього Сходу: 

31 Яка з названих рис не притаманна східній деспотії: 

32 Який з названих органів не був характерним для військової демократії: 

33 Основними виробниками матеріальних благ у країнах Стародавнього Сходу були: 

34 Найбільш поширеного розвитку кастовий лад (поділ) набув у: 
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35 Коли утворилася єдина Єгипетська держава: 

36 За формою управління Давньоєгипетська держава була: 

37 Яка з названих писемних пам’яток історії Стародавнього Єгипту має правовий характер: 

38 У спадковому праві Єгипту діяв принцип «майорату». Це означає що: 

 

39 «Месопотамія» в перекладі з грецької означає: 

40 Найдавнішими жителями Месопотамії були: 

41 Засновником Вавилонської держави став: 

42 Визначте суспільно-правову пам’ятку стародавньої Вавилонської держави: 

43 Право на спадок  у Стародавньому Вавилоні мали: 

44 Шлюб у Давньому Вавилоні укладався: 

45 Пам’ятки давньоіндійської літератури, від яких отримав свою назву період в історії Індії з 

середини ІІ тис. до н.е. – перша половина І тис. до н.е.: 

46 Замкнені верстви суспільства у Стародавній Індії називалися: 

47 Належність до варни у Стародавній Індії визначалася: 

48 Джерелом права у Стародавній Індії був: 

49 Яка з названих рис не є притаманною шлюбно-сімейному праву Стародавньої Індії: 

50 Цар у Стародавньому Китаї носив титул: 

51 Кодекс законів Стародавнього Китаю IV ст. до н.е. називався: 

52 Яка з названих рис не притаманна шлюбно-сімейному праву Стародавнього Китаю: 

53 Стародавній суспільно-правовий трактат «Артхашастра» з'явився: 

54 Загальнокосмічний порядок справедливості у Стародавньому Китаї уособлювався 

поняттям: 

55 Якої з названих форм держави не було в Античному світі: 

56 Яка з наведених рис не є притаманною суспільствам античного світу: 

57 Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах демократичної форми 

правління: 

58 Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах аристократичних республік 

та олігархії: 

59 Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах одноосібного правління у 

формі тиранії: 

60 Рада старійшин (буле) в стародавніх Афінах складалася із: 

61 Особа, яка у стародавніх Афінах виконувала одночасно функції військового 

головнокомандувача і верховного жреця, називалася: 

62 «Ареопаг» у стародавніх Афінах – це: 

63 Законодавчі функції у стародавніх Афінах виконувала: 

64 У стародавніх Афінах командували армією та флотом: 

65 Афінська армія формувалася на основі загального ополчення вільних громадян віком: 

66 Функції поліції у стародавніх Афінах виконували: 

67 «Геліея» у стародавніх Афінах – це: 

68 Яка з наведених рис не є притаманною праву античного світу: 

69 «Політія» за Аристотелем, це: 
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70 Визначте головну причину проведення реформ Солона: 

 

71 Головною причиною занепаду Афінської демократії наприкінці V ст. до н.е. стала: 

72 Спадкове право Стародавніх Афін не передбачало: 

73 Згідно спадкового права Афін, у випадку відсутності у померлого синів, а була лише 

донька: 

74 Хто є автором давньогрецького трактату «Держава»? 

75 Засновником політично-правового напрямку у давньогрецькій філософії вважається: 

76 Стародавня Спарта за формою правління була: 

77 Яка риса не відповідає становищу раба у Стародавній Спарті: 

78 Закони Стародавньої Спарти існували у формі: 

79 Хто виконував головні функції командування військом, релігійні і участь при розгляді 

судових справ у стародавній Спарті? 

80 До народних зборів (апели) у стародавній Спарті входили: 

81 До ради старійшин (герусії) у стародавній Спарті входило: 

82 Яке з названих видів покарань було відсутнє у Стародавній Спарті: 

83 Яке положення відповідає спадковому праву Стародавньої Спарти: 

84 Перший період історії Стародавнього Риму називають: 

85 Царський період в історії Стародавнього Риму тривав: 

86 Республіканський період в історії Стародавнього Риму тривав: 

87 Імперський період в історії Стародавнього Риму тривав: 

88 Сенат у Стародавньому Римі – це: 

89 У «царський» період сенат Стародавнього Риму складався з: 

90 Корінне населення Стародавнього Риму, повноправних громадян називали: 

91 Нащадків підкореного римлянами населення та переселенців, неповноправних людей, які 

однак були зобов’язані служити у війську, у Стародавньому Римі називали: 

92 Особисто вільних, але обмежених у правах і залежних майном від свого патрона 

(отримували земельний наділ) у Стародавньому Римі «царського» періоду називали: 

93 У якому році у Стародавньому Римі було встановлено республіку: 

94 Виділіть причину проведення аграрної реформи братів Гракхів: 

95 Який з названих факторів не був причиною кризи і падіння римської республіки: 

96 Яка з названих подій нанесла вирішальний удар по республіці в Римі, продемонструвавши 

неефективність республіканських органів влади: 

97 Особливість періоду принципату полягала у: 

98 Коли Римська імперія остаточно поділилася на Західну та Східну: 

99 Коли Західна Римська імперія припинила своє існування: 

100 Головним джерелом права Стародавнього Риму періоду республіки були: 

101 Форма застави у римському праві, за якою заставлена річ залишалася у боржника без 

права розпоряджатися нею: 

102 Які племена проживали на території додержавного Риму? 

103 Які з вказаних політичних партій виникли в Римі на етапі республіканської кризи? 

104 Яким був результат повстання рабів під проводом Спартака у Давньому Римі? 
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105 Інтереси якої соціальної верстви реально відображали закони «ХІІ таблиць»? 

106 Розвиток якої суспільно-економічної формації співпадає з періодом Середньовіччя: 

107 За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «є 

результатом об’єктивного процесу розвитку феодалізму – розпад держави на окремі 

феодальні володіння»: 

108 За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: 

«держава з необмеженою владою правителя»: 

109 За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: 

«виникає в результаті подолання феодальної роздробленості як централізована держава з 

королівською владою, обмеженою представництвом станів»: 

110 Яка риса не була притаманною «темним вікам» європейської історії: 

111 Відносини в епоху Середньовіччя переважно будувалися навколо власності: 

112 Які дві основні верстви притаманні феодальному суспільству: 

113 Яка з названих рис не притаманна праву країн Західної Європи періоду Середньовіччя: 

114 Як називалися середньовічні корпорації ремісників і купців у містах: 

115 Який стан не мав представників в англійському парламенті у добу Середньовіччя: 

116 Яка з наведених рис не відповідає змінам у суспільному устрої Англії періоду 

абсолютизму: 

117 Коли в Англії була прийнята «Велика хартія вольностей»: 

118 Більшість статей англійської «Великої хартії вольностей» присвячено: 

119 У чому полягає особливість державного розвитку середньовічної Німеччини: 

120 Коли німецький імператор Карл IV видав «Золоту буллу»: 

121 Якої абсолютистської монархії не було у середньовічній Німеччині? 

122 Законотворча діяльність німецьких імператорів і звичаєве право давніх германців лежали 

в основі: 

123 Визначте рису, яка не відповідає міському праву середньовічної Німеччини: 

124 Візантія утворилася внаслідок поділу: 

125 Середньовічний трактат «Про місто Боже» належить перу? 

126 Середньовічне уявлення про державу як інститут, дарований людям Богом, властивий для: 

127 Перші аристократичні клуби – прототипи сучасних партій з'явились: 

128 Яка подія вважається початком Нового часу: 

129 У чому суть Нового часу: 

130 Яке з названих явищ не відноситься до періоду Нового часу: 

131 Яка з названих рис не є характерною для епохи Нового часу: 

132 Який з названих факторів сприяв утвердженню конституційних монархій в країнах 

Європи в період Нового часу: 

133 Який з названих факторів сприяв утвердженню демократичних республік в країнах 

Європи в період Нового часу: 

134 Проти якої з названих форм держави були спрямовані революції в період Нового часу в 

країнах Європи: 

135 Які верстви суспільства стали домінувати в період Нового часу: 

136 Яка з названих рис не є характерною для розвитку права в епоху Нового часу: 
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137 Головним завданням Англійської буржуазної революції було ліквідація феодальних 

відносин, які ототожнювалися з: 

138 В якому році король Вільгельм Оранський затвердив «Біль про права»: 

139 У чому полягає особливість конституційної монархії в Англії: 

140 Яка палата англійського парламенту складається із представників, які мають право 

успадковувати дані повноваження: 

141 Яка політична партія утворилася в Англії у 1906 р.: 

142 Як у Франції називали політичне угрупування ліберального дворянства і буржуазії, яке 

виступало за встановлення конституційної монархії і домінувало на першому етапі 

революції: 

143 Як у Франції називали політичне угрупування дрібної радикально налаштованої 

буржуазії, яке виступало за встановлення диктатури і домінувало на третьому етапі 

революції: 

144 Яка подія вважається початком Великої французької революції і зараз є національним 

святом Франції: 

145 Коли Установчі збори Франції прийняли «Декларацію прав людини і громадянина»: 

146 Яку форму правління встановила перша конституція Франції від 3 вересня 1791 р.: 

147 Хто з названих діячів Франції був лідером якобінців: 

148 Коли Наполеона І було проголошено імператором: 

149 У чому полягала особливість становлення буржуазної держави у США: 

150 «Декларація незалежності» США була прийнята: 

151 Хто був автором тексту «Декларації незалежності» США: 

152 Об’єднання американських штатів в союзну державу було оформлене: 

153 Коли була прийнята нині діюча Конституція США: 

154 Яка з наведених рис не відповідає характеристиці інституту президента США: 

155 Яка посадова особа обирається у США разом з президентом: 

156 Визначте провідні політичні партії США: 

157 Коли була прийнята конституція Німецької імперії: 

158 Якого органу влади не існувало в Німецькій імперії: 

159 Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я - це: 

160 Серед народів, які колись населяли Україну, першими на шлях державотворення в сер. І 

тис. до н.е. вступили: 

161 Від періоду панування скіфів у степовій частині українських земель у VII – III ст. до н.е. 

залишились переважно кургани. Це означає, що скіфи були: 

162 Які соціальні групи були притаманні Скіфській державі? 

163 Зазначте одне з основних джерел права у скіфів: 

164 Позначте неіснуючу одну із причин, яка спонукала греків покидати свою батьківщину і з 

VII ст. до н.е. та створювати поселення в Північному Причорномор’ї. 

165 Як називалося давньогрецьке місто-колонія, засноване неподалік від сучасного 

Севастополя? 

166 Укажіть назву грецької колонії, заснованої на Бузькому лимані, неподалік сучасного 

Миколаєва: 

167 До законодавчих органів влади у грецьких полісах на території Північного 
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Причорномор’я належали: 

168 Яке місто було столицею Боспорської держави? 

169 За формою правління Боспорська держава мала характерні риси: 

170 Який чинник сприяв Великому розселенню слов’ян у V - VII ст.? 

171 У якій пам’ятці давньоруської літератури відображено події всесвітньої історії, 

походження Русі й історію розвитку давньоруської держави? 

172 Позначте східнослов’янські племена, які були предками українців: 

173 Київська Русь створювалась: 

174 Коли була утворена давньоруська держава Київська Русь: 

175 Утворення Київської Русі завершилося за князювання: 

176 Одним із найважливіших наслідків упровадження християнства на Русі стало: 

177 Яке визначення розкриває зміст поняття «боярин» («бояри»)? 

178 Десятиною на Русі називали: 

179 Яке визначення відповідає поняттю «віче» у Київській Русі? 

180 Основу економічного розвитку Київської Русі становили: 

181 Які із запропонованих джерел права відносяться до періоду існування Київської Русі? 

182 Доктрина української монархічної державності належить: 

183 Суть української монархічної державності полягає у наступному: 

184 Автором відомої праці «Самостійна України» є: 

185 Першим Президентом Української народної республіки було обрано: 

186 Програмний документ Кирило-Мефодіївського братства називався: 

187 Творцем теорії « інтегрального націоналізму» є: 

188 Якою республікою за формою правління є Україна? 

189 Одним із перших ідею федерації слов‘ян сформулювали: 

190 Який напрям у політичній думці майже безроздільно панував в українській політичній 

думці з 40-х рр. ХІХ ст. до 20-х рр. ХХ ст.? 

191 Основоположником української ліберальної теорії є: 

192 Основні правові норми Литовського періоду на землях українських були зафіксовані в: 

193 Найзаможніша група феодалів, що оформилися у вищий стан, яка володіла найбільшими 

земельними багатствами на українських теренах до першої половини XVI ст. називалася: 

194 Внаслідок укладення Люблінської унії (від 1569р.) більшість територій українського 

правобережжя увійшло до федеративної держави: 

195 Українсько-московський договір ухвалено (Березневі статті, підписані на Переяславській 

Раді): 

196 Резиденцією Б.Хмельницького, столицею Козацької держави до 1676 р., був: 

197 Центральний орган управління у Козацько-гетьманській державі - це: 

198 Коли була створена Центральна Рада? 

199 Лідери Центральної Ради прагнули добитися від Тимчасового уряду: 

200 Створення Української Народної Республіки проголошено: 

201 Традиційним лідерством (за типологією М. Вебера) вважається: 

202 Харизматичним лідерством (за типологією М. Вебера) вважається: 
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203 Раціонально-легальним лідерством (за типологією М. Вебера) вважається: 

204 Корпус виборців, сукупність громадян, наділених  активним виборчим правом - це: 

205 До зовнішніх  функцій  держави належить: 

206 До внутрішніх функцій  держави  відноситься: 

207 Особлива процедура усунення президента від влади називається: 

208 Орган, який формулює і схвалює закони в країні: 

209 Основними функціями парламенту є: 

210 Практичні поради щодо основних методів завоювання влади в епоху Відродження вперше 

запропонував: 

211 Де знаходиться центр виконавчої влади? 

212 Гасло «мета виправдовує засоби» ввійшло в історію під назвою: 

213 Політична система суспільства – це: 

214 За якої політичної моделі парламент, обравши уряд, не може його усувати до кінця 

терміну його повноважень? 

215 Який із зазначених елементів є необхідними для функціонування класичної 

президентської моделі? 

216 В парламентській моделі прем'єр–міністр: 

217 Державний устрій , це: 

218 Поділ влад, це: 

219 Важливою рисою тоталітарної влади, є: 

220 Масова компанія, широкий комплекс заходів та процедур для формування керівних 

органів у державі, це: 

221 Найбільш типовою рисою тоталітарного режиму є: 

222 Комуністична доктрина органічно пов'язана: 

223 Найбільш типовою рисою авторитарного режиму є: 

224 Характерною рисою президентської моделі є: 

225 Характерного рисою парламентської моделі є:  

226 Масова партія характеризується: 

227 Крайні (радикальні) партії характеризуються: 

228 Пряма демократія реалізується через: 

229 Характерним набором цінностей для лібералів є: 

230 Яка із наведених держав є унітарною? 

231 Що являє собою поняття право в об’єктивному розумінні? 

232 Що (хто) може бути об’єктом правових відносин? 

233 Які існують джерела права? 

234 Які мінімальні вікові вимоги встановлені Законом до кандидата в Президенти України? 

235 До якої категорії (групи) прав відноситься право на медичну допомогу і освіту? 

236 Що являють собою правові норми, які регулюють суспільні відносини державного 

управління? 

237 Які ознаками має адміністративне правопорушення? 

238 На який строк накладається адміністративний арешт? 
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239 Які обмеження встановлені для державних службовців? 

240 Що є предметом фінансового права? 

241 На який строк приймається Державний бюджет України? 

242 Як називається перевищення доходів бюджету над його видатками? 

243 Які існують методи фінансового контролю? 

244 Які відносини є предметом цивільного права? 

245 Як називається спроможність особи мати цивільні права й обов’язки? 

246 Визначте складові права власності в суб’єктивному його розумінні: 

247 Які відносини регулює cімейне право України? 

248 Що таке шлюб? 

249 Хто може бути усиновлювачем? 

250 Між ким укладається трудовий договір? 

251 Що таке професійна компетентність державного службовця? 

252 Хто є керівником державної служби в державному органі? 

253 Що таке рівнозначна посада на державній службі? 

254 Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А» (вищий корпус державної 

служби)? 

255 Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця? 

256 Кого зобов’язаний повідомити державний службовець, якщо він отримав наказ 

(розпорядження), доручення від керівника вищого рівня? 

257 Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо 

законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення? 

258 Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби? 

259 Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби? 

260 За яких умов засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби є 

правомочним? 

261 Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби? 

262 Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві? 

263 Хто відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у 

державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне 

оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує 

інші функції, передбачені законодавством? 

264 В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка 

виконує його обов’язки? 

265 Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання 

письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення? 

266 На що не має права державний службовець? 

267 Що зобов’язаний зробити керівник державної служби у разі отримання від державного 

службовця скарги щодо порушення його права на державну службу? 
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268 Яка особа не може вступити на державну службу? 

269 Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, яка претендує на 

зайняття посади державної служби категорії «А»? 

270 Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної 

служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю 

територію України? 

271 Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади 

державної служби категорії «В»? 

272 Як здійснюється призначення громадянина України на посаду державної служби? 

273 З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу 

державного службовця? 

274 З якого часу особа, яка займає посаду державної служби повторно, набуває статусу 

державного службовця? 

275 Відповідно до якого акта проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної 

служби? 

276 На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс? 

277 Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії «А»? 

278 Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії «Б» і «В»? 

279 Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню? 

280 Який документ не подають державні службовці, які бажають взяти участь у конкурсі, до 

конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс?               

281 Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»? 

282 На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про переможця конкурсу? 

283 До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник 

конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії «А»? 

284 До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник 

конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної 

служби категорій «Б» і «В»? 

285 У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної служби? 

286 Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А»? 

287 Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорій «Б» і 

«В»? 

288 Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше 

призначена на посаду державної служби? 

289 Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, яка вперше 

призначена на посаду державної служби? 

290 На які категорії посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення? 

291 У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення 

випробування є обов’язковим? 

292 Скільки рангів встановлюється для державних службовців? 

293 Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців? 

294 Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання 
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службової діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад? 

295 Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад 

державному службовцю за результатами оцінювання службової діяльності? 

296 У якому випадку державний службовець може бути позбавлений рангу? 

297 У якому випадку не допускається переведення державного службовця і є обов’язковим 

проведення конкурсу? 

298 Яким може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного 

року? 

299 Що не вважається зміною істотних умов державної служби? 

300 Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов 

служби? 

301 Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем 

негативної оцінки його службової діяльності? 

302 Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців? 

303 В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за результатами 

оцінювання службової діяльності? 

304 Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання 

його службової діяльності? 

305 Якими будуть правові наслідки для особи у разі її відмови від складення Присяги 

державного службовця? 

306 Протягом якого строку з метою підвищення рівня професійної компетентності 

державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби? 

307 За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців? 

308 Які складові заробітної плати державного службовця? 

309 Який загальний розмір премій (місячна або квартальна) з 01 січня  

2019 року може отримати державний службовець за рік? 

310 Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну 

державну службу, за особливі заслуги? 

311 Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають посади категорії 

«А»? 

312 У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі? 

313 Ким та коли визначається схема посадових окладів на посадах державної служби? 

314 У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного органу? 

315 Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень? 

316 Яким державним органом затверджується порядок відшкодування непередбачуваних 

витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або 

додаткової відпустки? 

317 Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за 

порушення дисципліни державним службовцем? 

318 У якому складі діє комісія з розгляду дисциплінарних справ (дисциплінарна комісія)? 

319 Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку,  щоб державного 

службовця не можна було притягнути до дисциплінарної відповідальності? 

320 Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного службовця? 

321 Що може вважатися прогулом державного службовця без поважних причин? 

322 Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і 

тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця? 

323 Яка тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки державних службовців, якщо 
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законом не передбачено більш тривалої відпустки? 

324 Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної 

відпустки? 

325 Протягом якого часу державний службовець повинен дати відповідь в письмовій формі на 

пропозицію керівника державної служби про відшкодування шкоди? 

326 Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного заподіяння 

шкоди кількома державними службовцями? 

327 Протягом якого часу подається скарга після одержання державним службовцем копії 

наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення? 

328 Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії? 

329 З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на виборну посаду до 

органу державної влади або органу місцевого самоврядування? 

330 Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який втратив 

працездатність під час виконання посадових обов’язків? 

331 Що не може бути підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта 

призначення? 

332 Який граничний вік перебування на державній службі? 

333 Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним 

бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі? 

334 Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду 

державної служби? 

335 Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за 

кожний дисциплінарний проступок? 

336 Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України? 

337 На який строк призначається на посаду працівник патронатної служби? 

338 За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу 

державної служби? 

339 Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив бажання вступити на 

державну службу? 

340 Який строк повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби? 

341 Що таке державна служба відповідно до Закону України «Про державну службу»? 

342 Що із наведеного не належить до функцій і завдань держави? 

343 Яке визначення терміну «державний службовець» передбачено в Законі України «Про 

державну службу»? 

344 Що таке посада державної служби відповідно до Закону України «Про державну 

службу»? 

345 Що таке службова дисципліна відповідно до Закону України «Про державну службу»? 

346 Як поширюється дія норм законодавства про працю на державних службовців? 

347 На кого не поширюється дія Закону України «Про державну службу»?           

348 На кого поширюється дія Закону України «Про державну службу»? 

349 З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба? 

350 Яка особливість призначення на посади державної служби? 

351 Яке визначення терміну «безпосередній керівник» відповідно до Закону України «Про 

державну службу»? 

352 Ким затверджується перелік посад працівників державного органу, які виконують функції 

з обслуговування? 

353 Як визначається принцип політичної неупередженості у Законі України «Про державну 
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службу»? 

354 Які категорії посад державної служби встановлює Закон України «Про державну 

службу»? 

355 Залежно від чого посади державної служби поділяються на категорії? 

356 Яку кількість посад у державному органі повинні становити посади державної служби 

категорій "А" і "Б"? 

 

357 Що належить до основних обов’язків державного службовця? 

358 Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та обов’язки 

державних службовців? 

359 У який строк керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання 

письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення, зобов’язаний письмово 

підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення? 

360 Які наслідки має ненадання керівником на вимогу державного службовця письмового 

підтвердження наказу (розпорядження), доручення? 

361 До якого органу зобов’язаний звернутися державний службовець у разі виявлення ним під 

час його службової діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з 

боку державних органів, їх посадових осіб? 

362 В якій формі має бути оформлене доручення керівника або особи, яка виконує його 

обов’язки? 

363 Ким може бути скасовано наказ (розпорядження), доручення? 

364 Що повинен робити державний службовець у разі отримання доручення від працівника 

патронатної служби? 

365 Що зобов’язаний робити державний службовець у разі його реєстрації кандидатом у 

депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими 

(утвореними) у встановленому порядку? 

366 У який строк державний службовець має подати скаргу керівнику державної служби у 

разі порушення наданих йому Законом України «Про державну службу» прав або 

виникнення перешкод у реалізації таких прав? 

367 Скільки осіб входить до складу комісії, що утворюється керівником державної служби на 

вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів порушення його 

прав або перешкод у їх реалізації? 

368 У який строк керівник державної служби зобов’язаний надати державному службовцю 

обґрунтовану письмову відповідь (рішення) на скаргу про порушення його прав або 

перешкод у їх реалізації? 

369 Який орган не входить до системи управління державною службою? 

370 На який строк призначається на посаду керівник Національного агентства України з 

питань державної служби? 

371 До повноважень якого органу належить ведення обліку державних службовців категорії 

"А", строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не 

працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня 

закінчення строку призначення на посаду? 

372 До повноважень якого органу належить розроблення типових вимог до професійної 

компетентності державних службовців категорії "А"? 

373 Який орган погоджує типові вимоги до професійної компетентності державних 

службовців категорії «А»? 

374 До повноважень якого органу належить затвердження переліку посад державної служби, 



 

ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 2 Арк 35/27 

 

патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а 

також встановлення категорії посад державної служби за поданням керівника державної 

служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України? 

375 Який статус має Комісія з питань вищого корпусу державної служби? 

376 Хто входить за посадою до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби? 

377 Що зберігається за членами Комісії з питань вищого корпусу державної служби на період 

участі у її роботі? 

378 Хто не може входити до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби? 

379 Що не належить до повноважень Комісії з питань вищого корпусу державної служби? 

380 З якою метою проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби? 

381 Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу» призначення на 

посади державної служби без обов’язкового проведення конкурсу? 

382 Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будь-якої 

вакантної посади державної служби? 

383 Який строк оприлюднення результатів конкурсу на вакантні посади державної служби 

встановлено законом? 

384 Який строк подання документів для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади 

державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»? 

385 Хто проводить перевірку документів, поданих кандидатом для участі у конкурсі, на 

відповідність встановленим законом вимогам? 

386 Хто повідомляє кандидата про результати перевірки документів, поданих ним для участі у 

конкурсі, на відповідність встановленим законом вимогам? 

387 Чи проводиться конкурс у разі подання заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної 

посади державної служби лише однією особою? 

388 Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»? 

389 Яким документом оформлюється рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу? 

390 Протягом якого строку в державному органі, в якому проводився конкурс, зберігається 

протокол засідання конкурсної комісії? 

391 Протягом якого строку служба управління персоналом державного органу, в якому 

проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати 

конкурсу? 

392 Який строк  подання скарги на рішення конкурсної комісії? 

393 Який строк розгляду скарги учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, на 

рішення конкурсної комісії центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби? 

394 Яких заходів вживає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, у разі встановлення факту 

порушення за результатами розгляду скарги учасника конкурсу на рішення конкурсної 

комісії? 

395 В якому випадку другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади 

державної служби має право на призначення на таку посаду? 

396 Що із наведеного не є підставою для проведення повторного конкурсу? 

397 На який строк здійснюється призначення на посади державної служби (крім посад вищого 

корпусу державної служби та випадків заміщення посади на період відсутності 

державного службовця, за яким зберігається посада державної служби, а також інших 

випадків передбачених законом) за загальним правилом? 

398 Де зберігається копія акта про призначення на посаду державного службовця? 
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399 У яких випадках здійснюється строкове призначення на посаду державної служби? 

400 Що із наведеного є обов’язковою складовою особової справи кожного державного 

службовця? 

401 Що є підставою для зміни істотних умов державної служби? 

402 Яка тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, 

святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця? 

403 Який ранг присвоюється державному службовцю, який вперше призначається на посаду 

державної служби? 

404 Коли може здійснюватися дострокове присвоєння чергового рангу? 

405 Який із наведених органів державної влади визначає порядок присвоєння рангів 

державних службовців? 

406 Які ранги може бути присвоєно заступнику Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України? 

407 За якої умови здійснюється переведення державного службовця? 

408 Ким затверджуються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу? 

409 В якій галузі знань проводиться професійне навчання державних службовців через 

систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації? 

410 Скільки існує груп оплати праці державних службовців? 

411 Які посади належать до групи 1 оплати праці державних службовців? 

412 Яким чином здійснюється встановлення премій державним службовцям? 

413 Який розмір виплат за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

тимчасово відсутнього державного службовця? 

414 До якої групи оплати праці належать посади головних спеціалістів державних органів і 

прирівняні до них посади? 

415 На яких умовах проводиться оплата праці державного службовця, який проходить 

стажування у іншому державному органі? 

416 З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців? 

417 Ким здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 

які не належать до посад вищого корпусу державної служби? 

418 Які наслідки настають у разі отримання державним службовцем негативної оцінки за 

результатами оцінювання службової діяльності? 

419 Після досягнення якого стажу державної служби державному службовцю надається один 

календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки за кожний рік державної 

служби? 

420 У якому випадку державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або 

додаткової відпустки? 

421 Який вид дисциплінарного стягнення є винятковим і може бути застосований у разі появи 

державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння? 

422 Скільки представників громадських об’єднань може бути включено до складу 

дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ? 

423 Який вид дисциплінарного стягнення може бути застосовано до державного службовця 

без участі дисциплінарної комісії відповідно до Закону України «Про державну службу»? 

424 Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи 

закриття дисциплінарного провадження? 

425 Ким скликаються загальні збори (конференція) державних службовців державного 
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органу? 

426 Якими мають бути дії державного службовця під час відсторонення його від виконання 

посадових обов’язків? 

427 Ким формується дисциплінарна справа під час здійснення дисциплінарного провадження? 

428 У якому випадку до державного службовця не може бути застосоване дисциплінарне 

стягнення? 

429 Протягом якого строку суб’єкт призначення приймає рішення про накладення на 

державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного 

провадження?      

430 За чий рахунок відшкодовується матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та 

юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних 

службовців під час здійснення ними своїх повноважень? 

431 Якими мають бути дії державного службовця у разі заподіяння шкоди фізичним та 

юридичним особам внаслідок неналежного виконання ним посадових обов’язків? 

432 Що робить керівник державної служби для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

неналежного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків? 

433 Відповідно до якого законодавчого акта здійснюється пенсійне забезпечення державних 

службовців? 

434 Коли набрав чинності Закон України «Про державну службу»? 

435 Якою є територія України в межах існуючого кордону? 

436 На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканості? 

437 Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи? 

438 Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами? 

439 Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до державної 

служби? 

440 Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні? 

441 Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації? 

442 Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах 

надзвичайного стану? 

443 Як Конституція України врегульовує використання в Україні примусової праці? 

444 Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України? 

445 Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України? 

446 Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України? 

447 Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової 

одиниці? 

448 Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина? 

449 Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України? 

450 Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України? 

451 Який найвищий суд у системі судоустрою України? 

452 На що поширюється суверенітет України? 

453 Яка форма державного устрою в Україні? 

454 Як здійснюється державна влада в Україні на засадах її поділу? 

455 Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні? 



 

ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 2 Арк 35/30 

 

456 Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний  неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України? 

457 На який державний орган покладено обов’язок захищати права і свободи людини і 

громадянина? 

458 Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?   

459 Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України? 

460 Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку? 

461 Які з перелічених міст мають спеціальний статус, який визначається  

законами України? 

462 На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної 

поведінки? 

463 За якою процедурою призначається на посаду член Національного агентства з питань 

запобігання корупції? 

464 Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень? 

465 Що таке неправомірна вигода? 

466 Що таке пряме підпорядкування? 

467 Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних 

відомостей? 

468 Витоки появи чиновництва та державної служби пов'язані з періодом становлення: 

469 Державний службовець, який протягом історії має визначене законодавством чітко 

регламентоване службове звання: 

470 Основними рисами чиновництва в роботах Конфуція виступають: 

471 Із середини IX ст. з'являються особливі переліки чинів, призначені для того, щоб можна 

було точно дотримуватися ієрархії під час урочистих прийомів і церемоній в 

імператорському палаці. Вони носили назву: 

472 У середні віки єдиними посадовими ієрархіями, в рамках яких була можлива соціальна 

мобільність вважалися: 

473 Н.Мак'явеллі у своїх працях зосередив увагу на величезній ролі чиновництва у: 

474 Побудову професійного державного апарату у США започатковано: 

475 Прибічники якої школи прагнули показати можливість створення суспільства без 

чиновництва в період Нового часу: 

476 Побудову професійного державного апарату у Франції започатковано: 

477 У 1883 р. у США був прийнятий закон Пендлтона, що дістав назву: 

478 Перший Закон України «Про державну службу» в незалежній Україні був прийнятий: 

479 Який орган входив до складу ради міста в античних містах-державах Північного 

Причорномор’я: 

480 Державні службовці у Київській Русі виконували особисту волю: 

481 Формування інституту державної служби в її нинішньому розумінні вперше з'явилось у 

добу: 

482 У ХІХ ст. на українські землі поширювалось законодавство: 

483 Найбільше посвячений у справи поточної внутрішньої та зовнішньої політики у період 

Гетьманщини був: 

484 Як окремий інститут національної держави державна служба в її нинішньому розумінні 
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з'явилася у: 

485 Обов'язковою умовою набуття статусу державного службовця в добу гетьманату була: 

486 Партійне чиновництво, що працювало в структурі державного управління в СРСР носило 

назву: 

487 В Україні державні службовці відзначають своє професійне свято: 

488 Що таке професійна компетентність державного службовця? 

489 Хто є керівником державної служби в державному органі? 

490 Центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби є? 

491 Економічна система — це  

492 Врядування - це:  

493 Публічне врядування – це  

494 Економічні відносини — це: 

495 Сутність розміщення продуктивних сил – це: 

496 Під терміном  «Розміщення продуктивних сил» розуміють 

497 Першочерговим при розміщенні продуктивних сил є: 

498 При розміщенні продуктивних сил держава ставить мету: 

499 Наука про розміщення продуктивних сил використовується при: 

500 Першочергові зміни при розміщенні продуктивних сил: 

501 Функціональний профіль економічного району, його межі і контур формують такі галузі і 

види діяльності: 

502 Визначальні рівні територіальної організації виробництва: 

503 Головні фактори, які впливають на формування структури і розміщення виробництва:  

504 При розміщенні продуктивних сил визначальне значення мають закони: 

505 Методи, що не можуть прикладатися до характеристик категорій основних відношень при 

розміщенні продуктивних сил одержані з: 

506 Оптимальне розташування об’єктів національної економіки передбачає: 

507 На регіональному рівні оптимальне розміщення продуктивних сил передбачає:  

508 Оптимальне розміщення продуктивних сил має за мету:  

509 До факторів, які найбільш впливають на розміщення електроенергетичних виробництв:  

510 Найбільшими перевагами характеризуються такі форми суспільної організації 

виробництва: 

511  Найбільш високим ступенем трудомісткості характеризуються такі види виробництва: 

512  Найбільшою залежністю розміщення галузей національної економіки та видів 

виробництва від природних ресурсів характеризуються 

513 Визначальними при розміщенні продуктивних сил стає такий структурний блок: 

514 Високий ступінь матеріаломісткості має такий вид виробництва: 

515 Економіко – географічне поле підприємства створюють фактори: 

516 Визначальними передумовами розміщення продуктивних сил є: 

517 Переважний вплив на розміщення продуктивних сил по галузях національної економіки в 

залежності від трудових ресурсів мають:  

518 Найбільш високий ступінь трудомісткості мають виробництва: 

519  Види виробництва, які найбільшою мірою залежать від регіону споживання готової 

продукції – це: 

520 Фактори, які найбільш впливають на процес розміщення продуктивних сил: 

521 Найважливішою ознакою, яка притаманна економічному району, є: 
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522 Фінансова система — це єдина система, тому що: 

523  Найбільш динамічною частиною фінансової політики є: 

524 Невтручання держави в економіку — це основна риса певного типу фінансової політики, а 

саме: 

525 Серед переваг класичного типу фінансової політики варто виділити 

526 Серед особливостей фінансового механізму регулюючого типу фінансової політики 

виділяють: 

527 Фінансовий контроль включає: 

528 Виділити класифікаційні ознаки видів контролю: 

529 Види внутрішньовідомчого контролю: 

530 Державний фінансовий контроль включає: 

531 Попереджати можливі зловживання при одержанні та витрачанні коштів покликаний 

певний вид контролю. Це: 

532 Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включає контроль з боку: 

533 Органи виконавчої влади України, які здійснюють фінансовий контроль: 

534 За формою проведення фінансовий контроль буває: 

535 За методом проведення виділяють такі види контролю 

536 За сферою фінансової діяльності виділяють такі види контролю: 

537 Функції державної податкової інспекції: 

538 До загальнодержавних податків та інших обов'язкових платежів відносять: 

539 До місцевих податків та інших обов'язкових платежів відносять: 

540 До податків, які стягують з юридичних осіб, відносять 

541 До податків, які стягують з юридичних та фізичних осіб, відносять: 

542 Обов'язки платників податків та інших обов'язкових платежів: 

543 Сутність податку на додаткову вартість (ПДВ) полягає в тому, що: 

544 Акцизним податком обкладаються: 

545 Державний збір — грошовий збір, стягнутий державними органами при виконанні ними 

визначених функцій в інтересах фізичних та юридичних осіб: 

546 Об'єктом плати за землю є: 

547 Державний бюджет — це: 

548 Основними функціями бюджету є: 

549 Бюджетний устрій України ґрунтується на принципах: 

550 Єдність бюджетної системи забезпечується: 

551 Бюджетний процес України полягає в: 

552 Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності: 

553 До завдань бюджетного процесу слід віднести: 

554 Головним методом перерозподілу національного доходу є: 

555 За методами надходження доходи бюджету класифікують так: 

556 Методи мобілізації бюджетних доходів: 

557 Структура доходів та витрат бюджету визначається: 

558 Форми фінансування бюджетних витрат: 

559 До видів фінансування відносяться 

560 Виникнення бюджетного дефіциту обумовлюється такими причинами: 

561 Виділіть фактори, що сприяють скороченню дефіциту держбюджету: 

562 Державний кредит виконує такі функції: 

563 Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється: 
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564 Класифікаційними ознаками державних позик є: 

565 За забезпеченістю боргових зобов'язань державні позики поділяються на: 

566 За характером доходу, що виплачується, державні позики поділяються на: 

567 Термін "операції на відкритому ринку" означає: 

568 Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів населенню, то 

цей захід призводить до: 

569 Якщо центральний банк купує в населення велику кількість державних цінних паперів, то: 

570 Широкомасштабні операції на відкритому ринку, проведені центральним банком з метою 

полегшення доступу до кредиту: 

571 Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому 

ринку, то він має на меті: 

572 Метою реформи децентралізації є: 

573 Яка суть реформи децентралізації? 

574 Які можливості дає громаді децентралізація 

575 Що підштовхує до об’єднання громад? 

576 Що отримує ОТГ від об’єднання? 

577 Хто може ініціювати добровільне об’єднання територіальної громади? 

578 Що таке старостинський округ? 

579 Чи можуть у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) в ОТГ призначати пенсії 

та здійснювати їх перерахунок? 

580 Чи можуть до вже створеної ОТГ приєднуватись сільські (селищні) громади? 

581 Чи можуть в ОТГ працювати кілька офісів центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП)? 

582 Соціальна сфера – це: 

583 Суспільство – це: 

584 Соціальна стабільність – це: 

585 Ідеологія і практика управління людьми, особлива форма здійснення влади, за якої її 

суб’єкт ототожнюється з батьком великої патріархальної сім’ї, який піклується про своїх 

підлеглих, а ті, своєю чергою, зобов’язані відповідати відданістю і слухняністю – це: 

586 Державна політика – це: 

587 Сукупність ідеологічних уявлень суспільства та держави про цілі соціального розвитку та 

діяльність з метою досягнення соціальних показників, що відповідають цим цілям – це: 

588 Соціальна політика у досягненні визначених цілей має обмеження: 

589 Здійснення соціальної політики на основі зваженої багаторівневої, цілісної системи 

цілеспрямованої діяльності суспільних суб’єктів виявляється шляхом реалізації: 

590 До суб’єктів соціальної політики відносять: 

591 До основних механізмів соціальної політики не відносять: 

592 Базовим державним соціальним стандартом в Україні є: 

593 Встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 

забезпечення, соціальної допомоги, які забезпечують рівень життя не нижчий від 

прожиткового мінімуму – це: 

594 Державні соціальні нормативи встановлюються у сфері: 

595 Головними інституціями соціальної політики є: 

596 Основою консервативної моделі соціальної політики є принцип: 

597 Компонент загальнодержавної соціальної політики, який впливає на встановлення 

принципів соціальної держави в регіоні, досягнення її цілей та завдань – це: 
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598 Виходячи із «галузевого підходу» до визначення структури соціальної політики, 

розрізняють: 

599 Основною особливістю соціальної політики європейських держав в сучасних умовах є: 

600 З позицій соціальної політики, фінансування якої в сучасних умовах базується на 

залишковому принципі, домінуюче положення у соціально-економічному розвитку країн 

повинні займати: 

601 Межа, за якою починається бідність – це: 

602 Критерії бідності, які ґрунтуються на прожитковому мінімумі та використовуються для 

аналізу життєвого рівня населення – це: 

603 Ресурсні критерії визначення бідності – це: 

604 Величина прожиткового мінімуму застосовується для: 

605 Межу переходу від стану бідності до стану злиденності визначає соціальний показник: 

606 Процес безперервного збалансованого розширення людських можливостей – це: 

607 Об’єкти соціального захисту: 

608 Суб’єкти соціальної політики: 

609 Модель соціального захисту повинна бути: 

610 Колективні цілі соціальної політики: 

611 Інструменти соціальної політики: 

612 Основні заходи активної соціальної політики: 

613 Головними регулятивними функціями соціальної держави є: 

614 Базовий принцип для досягнення соціальної справедливості: 

615 Бідність – це: 

616 Індикатором переходу у стан над злиднів є: 

617 Величина прожиткового мінімуму застосовується для: 

618 Прожитковий мінімум – це: 

619 Абсолютні критерії визначення бідності – це: 

620 Показник рівня бідності (Ро) визначає: 

621 Концепція людського розвитку – це: 

622 Людський розвиток – це: 

623 Показник індексу людського розвитку (ІЛР) розраховується на підставі: 

624 До пріоритетних напрямів людського розвитку належать: 

625 Соціальний капітал – це: 

626 Людський капітал – це: 

627 Якісні характеристики людського розвитку: 

628 Базисним принципом національної концепції людського розвитку є: 

629 Соціальний захист – це: 

630 Соціальна безпека – це: 

631 Основні складові системи соціального захисту: 

632  Соціальна допомога – це: 

633 Соціальна справедливість – це: 

634 До соціального захисту належать: 

635 До соціальних ризиків належать: 

636 Приватні пенсії побудовані на: 

637 Другий рівень трирівневої системи пенсійного забезпечення надає право: 

638 До програм соціальних послуг належить: 

639 Головним органом з розробки заходів і впровадження основних завдань соціальної 
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політики є: 

640 Основне завдання та функція соціальної держави: 

641 Соціальний працівник – це: 

642 Головною метою соціальної роботи є: 

643 В основу соціальної роботи покладено: 

644 До суб’єктів соціальної роботи належать: 

645 Функції соціальної роботи в системі соціального захисту: 

646 Основними напрямами соціальної роботи є: 

647 До джерел фінансування соціальної політики належать: 

648 До методів фінансування соціальної політики належать: 

649 Принцип консервативної моделі соціальної політики: 

650 Стратегічними напрямами сучасної національної політики є: 

 


