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ТЕМА 1. Концептуальні засади сучасних знань про державну службу як
публічно-правовий інститут
Державна служба як публічно-правовий інститут. Соціальна обумовленість
виникнення державної служби. Державна служба та політичний устрій і тип
держави. Державна служба як інститут служіння інтересам народу, суспільства й
держави. Приклади реформування державної служби у зарубіжних країнах. Джерела
законодавства про державну службу.
ТЕМА 2. Теоретичні засади державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування в Україні
Поняття державної служби відповідно до чинного законодавства. Завдання
державної служби. Функції державної служби, їх класифікація та характеристика.
Принципи державної служби. Види державної служби. Поняття служби в органах
місцевого самоврядування. Завдання служби в органах місцевого самоврядування.
Функції служби в органах місцевого самоврядування, їх класифікація та
характеристика. Принципи служби в органах місцевого самоврядування. Основні
напрями реформування державної служби України та системи органів місцевого
самоврядування. Джерела законодавства про державну службу та органи місцевого
самоврядування в Україні.
ТЕМА 3. Управління державною службою, посади та посадові особи
державної служби
Завдання та принципи управління державною службою. Державна служба як
об’єкт управління. Система органів управління державною службою та їх
повноваження. Правовий статус Головного управління державної служби України.
Посада як первинна структурна одиниця державного органу та органу місцевого
самоврядування. Посада державної служби як первинна структурна одиниця
державного органу та органу місцевого самоврядування. Поняття “державний
службовець”, “службовець органу місцевого самоврядування”. Види державних
службовців в Україні. Види службовців органів місцевого самоврядування в Україні.
Державні службовці і політичні діячі: співвідношення правового статусу. Поняття та
особливості статусу посадової особи.
ТЕМА 4. Поняття, структура і зміст правового статусу державних
службовців та осіб місцевого самоврядування
Правовий статус державних службовців: поняття і структура. Права й
обов’язки державних службовців. Обмеження і заборони для державних службовців.
Етичні вимоги на державній службі. Гарантії для державних службовців. Правовий
статус посадових осіб місцевого самоврядування: поняття і структура. Права й
обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування. Обмеження і заборони для
посадових осіб місцевого самоврядування. Етичні вимоги на службі в органах
місцевого самоврядування. Гарантії для посадових осіб місцевого самоврядування.
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ТЕМА 5. Проходження служби в державних органах та органах
місцевого самоврядування
Поняття та сутність проходження державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування. Умови вступу на державну службу. Умови вступу на
службу в органах місцевого самоврядування. Призначення на посади державної
служби. Призначення на посади в органи місцевого самоврядування. Кадровий
резерв на посади державної служби в органах місцевого самоврядування. Конкурс
на заміщення посад державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування. Випробувальний термін на заміщення посад державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування. Порядок присудження рангів
державним службовцям та службовцям органів місцевого самоврядування.
Організація і порядок проведення атестації державних службовців і
службовців органів місцевого самоврядування. Підстави припинення службових
відносин у державних органах місцевого самоврядування. Відставка як форма
припинення службових відносин.
ТЕМА 6. Юридична відповідальність державних службовців та службовців
органів місцевого самоврядування
Загальна характеристика юридичної відповідальності державних службовців та
службовців органів місцевого самоврядування. Поняття та підстави кримінальної
відповідальності державних службовців та службовців органів місцевого
самоврядування. Поняття та підстави адміністративної відповідальності державних
службовців та службовців органів місцевого самоврядування. Поняття та підстави
дисциплінарної відповідальності державних службовців та службовців органів
місцевого самоврядування. Поняття та підстави цивільно-правової відповідальності
державних службовців органів місцевого самоврядування.
ТЕМА 7. Кадрова політика на державній службі та в органах місцевого
самоврядування
Сутність кадрової політики на державній службі. Предмет і суб’єкт кадрової
політики. Правовий режим кадрової політики. Сучасна кадрова політика в Україні.
Поняття, мета й умови професійної підготовки державних службовців. Система
підвищення кваліфікації державних службовців. Поняття державної кадрової
політики в регіоні. Кадровий потенціал органів державної влади і місцевого
самоврядування в регіоні України та його розвиток. Поняття механізму формування
та реалізації державної кадрової політики в регіоні України. Правове забезпечення
державної кадрової політики в регіоні. Поняття, структура і функції кадрових
технологій. Професійна орієнтація в управлінні персоналом державної служби.
Відбір персоналу як кадрова технологія. Адаптація персоналу та її особливості на
державній службі. Технології оцінки персоналу. Технології управління кар’єрою
персоналу. Формування системи кадрового резерву державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування.
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ТЕМА 8. Адміністративно-політична еліта і державна
служба в системі владних відносин
Поняття адміністративно-політичної еліти, її ознаки і соціальний статус.
Інститути демократії, політична еліта і професійна державна служба:
взаємообумовленість і взаємодія. Адміністративно-політична еліта сучасної
України. Передумови формування адміністративно-політичної еліти.
ТЕМА 9. Перспективи розвитку державної служби в Україні
Еволюція розвитку державної служби в Україні. Уроки реформування
державної служби в Україні. Правове забезпечення процесів реформування
державної служби. Адаптація інституту державної служби до стандартів ЄС.
Пріоритетні напрями розвитку інституту державної служби в Україні.
Перелік питань до вступного іспиту зі спеціальності теорія
та історія державної служби
1. Соціальна обумовленість виникнення державної служби.
2. Державна служба як інститут служіння інтересам народу, суспільства й
держави.
3. Основні напрями реформування державної служби України, джерела
законодавства про державну службу.
4. Трансформація функцій держави в умовах загострення глобальних проблем
людства.
5. Використання зарубіжного досвіду державного управління у вітчизняній
практиці.
6. Поняття державної служби. Завдання державної служби.
7. Функції державної служби, їх класифікація та характеристика.
8. Принципи державної служби. Види державної служби.
9. Поняття служби в органах місцевого самоврядування.
10. Функції служби в органах місцевого самоврядування, їх класифікація та
характеристика.
11. Державна служба як об’єкт управління.
12. Система центральних органів виконавчої влади: структура, компетенції та
нормативне забезпечення її функціонування і розвитку.
13. Місцеві державні адміністрації в системі орачів виконавчої влади. Функції,
структура, компетенції та напрямки оптимізації.
14. Система органів управління державною службою та їх повноваження.
15. Правовий статус Головного управління державної служби України.
16. Посада як первинна структурна одиниця державного органу та органу
місцевого самоврядування.
17. Поняття “державний службовець”, “службовець органу місцевого
самоврядування”.
18. Види державних службовців в Україні.
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19. Державні службовці і політичні діячі: співвідношення правового статусу.
20. Правовий статус державних службовців: поняття і структура.
21. Права й обов’язки державних службовців. Обмеження і заборони для
державних службовців.
22. Етичні вимоги на державній службі. Гарантії для державних службовців.
23. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування: поняття і
структура. Права й обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
24. Обмеження і заборони для посадових осіб місцевого самоврядування. Етичні
вимоги на службі в органах місцевого самоврядування.
25. Поняття та сутність проходження державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування.
26. Умови вступу на державну службу. Умови вступу на службу в органах
місцевого самоврядування.
27. Призначення на посади державної служби. Призначення на посади в органи
місцевого самоврядування.
28. Кадровий резерв на посади державної служби в органах місцевого
самоврядування.
29. Конкурс на заміщення посад державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування.
30. Випробувальний термін на заміщення посад державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування.
31. Порядок присудження рангів державним службовцям та службовцям органів
місцевого самоврядування.
32. Підстави припинення службових відносин у державних органах місцевого
самоврядування. Відставка як форма припинення службових відносин.
33. Загальна характеристика юридичної відповідальності державних службовців
та службовців органів місцевого самоврядування.
34. Поняття та підстави кримінальної відповідальності державних службовців та
службовців органів місцевого самоврядування.
35. Поняття та підстави адміністративної відповідальності державних службовців
та службовців органів місцевого самоврядування.
36. Поняття та підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців
та службовців органів місцевого самоврядування.
37. Поняття та підстави цивільно-правової відповідальності державних
службовців органів місцевого самоврядування.
38. Сутність кадрової політики на державній службі.
39. Предмет і суб’єкт кадрової політики. Правовий режим кадрової політики.
40. Сучасна кадрова політика в Україні.
41. Поняття, мета й умови професійної підготовки державних службовців.
Система підвищення кваліфікації державних службовців
42. Сучасні технології управління регіональним розвитком.
43. Програмування як технологія державного управління: сутність, методи
44. Поняття державної кадрової політики в регіоні. Кадровий потенціал органів
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державної влади і місцевого самоврядування в регіоні України та його
розвиток.
45. Поняття механізму формування та реалізації державної кадрової політики в
регіоні України.
46. Правове забезпечення державної кадрової політики в регіоні.
47. Поняття, структура і функції кадрових технологій.
48. Професійна орієнтація в управлінні персоналом державної служби.
49. Відбір персоналу як кадрова технологія.
50. Адаптація персоналу та її особливості на державній службі.
51. Технології оцінки персоналу. Технології управління кар’єрою персоналу.
52. Формування системи кадрового резерву державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування.
53. Поняття адміністративно-політичної еліти, її ознаки і соціальний статус.
54. Інститути демократії, політична еліта і професійна державна служба:
взаємообумовленість і взаємодія.
55. Адміністративно-політична еліта сучасної України.
56. Передумови формування адміністративно-політичної еліти.
57. Еволюція розвитку державної служби в Україні.
58. Правове забезпечення процесів реформування державної служби.
59. Адаптація інституту державної служби до стандартів ЄС.
60. Пріоритетні напрями розвитку інституту державної служби в Україні.
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