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КРЕМЕНЧУК 2018  



1. Відповідно до Закону України “Про державну службу”, публічна служба – 

це: 

а) діяльність у державних установах або організаціях; 

б) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та 

їхньому апараті; 

в) професійна розумова діяльність в органах державної виконавчої влади, на 

підприємствах і в державних установах; 

г) діяльність у політичних партіях, громадських організаціях, інших 

недержавних структурах. 

 

2. Відповідно до Закону України “Про державну службу” публічна служба 

ґрунтується на таких принципах: 

а) пріоритету прав людини і громадянина; 

б) служіння територіальній громаді; 

в) служіння народу України, демократизму і законності; 

г) персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і 

дисципліни; 

д) врахування місцевих та державних інтересів; 

е) гуманізму і соціальної справедливості;  

є) професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості 

справі;  

ж) дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального 

самоврядування, дотримання прав підприємств, установ і організацій, 

об'єднань громадян.  

 

3. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими 

особами є: 

а) державні службовці, які займають посади І-VІІ категорій; 

б) державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших 

працівників; 

в) державні службовці, які є представниками влади; 

г) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші 

державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами 

покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій; 



д) державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні 

повноваження і видавати нормативні акти. 

 

4. До публічних службовців відносяться: 

а) особи, які займають посади в державних органах та їх апараті;  

б) особи, які займають посади на приватних підприємствах; 

в) особи, які займають посади на державних підприємствах. 

  

5. Визначте права, які характеризують службовий статус публічних 

службовців: 

а) право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування; 

б) право на службову кар’єру; 

в) на соціальний і правовий захист; 

г) право вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, 

на думку службовця, звинувачень або підозри. 

 

6. Законом України “Про державну службу” встановлено: 

а) 7 категорій посад публічних службовців і 15 рангів; 

б) 6 категорій посад публічних службовців і 12 рангів; 

в) 10 категорій посад публічних службовців і 15 рангів; 

г) свій варіант: __ категорій посад державних службовців і ___ рангів. 

 

7. Кадрова політика у сфері публічної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування – це:  

а) стратегія, політичний курс щодо роботи з кадрами на загальнодержавному 

рівні; 

б) державна стратегія формування, розвитку та раціонального використання 

кадрів працівників органів державної влади та місцевого самоврядування; 

в) діяльність суб’єктів державної кадрової політики, органів управління та 

кадрових служб підприємств, установ, організацій, спрямована на 

забезпечення реалізації принципів, цілей і завдань держави 

 

8. Державна політика в сфері публічної служби визначається: 

а) Кабінетом Міністрів України; 



б) Верховною Радою України; 

в) Головним управлінням державної служби; 

г) Координаційною радою з питань державної служби; 

 

9. Державна політика – це: 

а) відповіддю на суспільні вимоги або вимоги дії/ бездії щодо суспільних 

проблем; 

б) бажаними діями державних чи приватних інституцій стосовно питань 

стратегічного розвитку суспільства у сфері захисту прав людини; 

в) рішення уряду з конкретних питань спрямованих на поповнення 

державного бюджету. 

 

10. Державна політика має бути: 

а) асоціальною, нелегітимною, девіантною; 

б) законною і легітимною зі зворотнім зв’язком; 

в) законною, силовою, без зворотного зв’язку. 

  

11. Результатом аналізу державної політики є:  

а) пропаганда і роз’яснення громадськості процесу ухвалення рішень в 

політиці; 

б) порада щодо альтернативи політики; 

в) оцінка ефективності діяльності уряду; 

г) державно-управлінське рішення. 

 

12. Фундаментальні цілі державної політики фіксуються у таких спеціальних 

документах: 

а) регламент діяльності Кабінету Міністрів України; 

б) конституція чи відповідний закон; 

в) закон про адміністративну процедуру. 

 

13. Відмітьте п’ять універсальних критеріїв порівняння альтернатив політики 

а) результативність; 

б) розвиток цивілізації; 

в) ефективність; 

г) збитковість для громади; 



д) справедливість; 

е) відповідність географічним умовам; 

є) політична здійсненність; 

ж) квазіекспериментальність;  

з) адміністративна здійсненність. 

 

14. Держава є суб’єктом наступних видів контролю: 

а) парламентського; 

б) податкового; 

в) судового; 

г) громадського; 

д) бюджетного. 

 

15. Суб’єктами державного контролю за органами виконавчої влади в Україні 

є: 

а) Верховна Рада України; 

б) комерційні банки; 

в) Рахункова палата України; 

г) органи судової влади; 

д) аудиторські фірми. 

 

16. До органів державного фінансового контролю спеціальної компетенції 

відносяться: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Державна контрольно-ревізійна служба України; 

в) Рахункова палата України; 

г) Верховний суд України; 

д) Верховна Рада України. 

 

17. У якій послідовності відбувається процес контролю (перевірки), який 

здійснюється органами державного фінансового контролю: 

а) планування перевірки; 

б)підготовка звіту за результатами перевірки; 

в) попереднє вивчення предмету перевірки; 

г)складання акту перевірки; 



д) складання програми перевірки; 

е)проведення перевірки; 

є)оприлюднення інформації. 

 

18. Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод 

громадянина здійснює: 

а) Уповноважений Верховної Ради з прав людини;  

б) Голова Верховної Ради України;  

в) Секретаріат Верховної Ради ;  

г) Перший заступник Голови Верховної Ради України.  

 

19.  Відповідно до Конституції України, державне управління здійснюється 

на принципах: 

а) гуманізму; 

б) відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену 

справу перед людиною і державою;  

в) верховенства права;  

г) децентралізації; 

д) законності;  

е) участі громадян та їх об'єднань в управлінні; 

є) рівноправності громадян в управлінні; 

ж) гласності. 

 

20. До загальних функцій державного управління відносяться: 

а) юридично-судові; 

б) адміністративно-політичні; 

в) економічні; 

г) стратегічне планування; 

д) соціальні; 

е) культурно-освітні. 

 

21. До методів публічного управління відносяться: 

а) організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи; 

б) юридично-судові методи; 

в) економічні методи; 



г) правові методи; 

д) соціально-психологічні методи; 

е) корпоративні методи; 

 

22. Державна політика в сфері публічної служби визначається: 

а) Кабінетом Міністрів України; 

б) Верховною Радою України; 

в) Головним управлінням державної служби; 

г) Координаційною радою з питань державної служби; 

д) власний варіант. 

 

23. Органом управління публічною службою в державних органах є: 

а) Міністерство праці та соціальної політики України; 

б) Координаційна рада з питань державної служби; 

в) Головне управління державної служби України; 

г) Кабінет Міністрів України; 

д) власний варіант. 

 

24. До обов’язків публічних службовців відносяться: 

а) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина; 

б) надання інформації громадянам про роботу державного органу, в якому 

працює державний службовець; 

в) додержання Конституції України. 

 

25. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи публічні службовці 

зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні: 

а) за розпорядженням керівника органу; 

б) за розпорядженням керівника органу і за згодою державного службовця. 

в) власний варіант. 

 

26. Визначте права, які характеризують службовий статус публічних 

службовців: 

а) право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування; 

б) право на службову кар’єру; 



в) на соціальний і правовий захист; 

г) право вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, 

на думку службовця, звинувачень або підозри. 

 

27. Публічні службовці підвищують кваліфікацію один раз на: 

а) 3 роки; 

б) 5 років; 

в) 7 років. 

 

28. Обмеження, пов’язані з проходженням публічної служби, передбачають: 

а) можливість самостійно або через представника входити до складу керівних 

органів підприємств, господарських товариств, організацій, кооперативів, що 

здійснюють підприємницьку діяльність; 

б) заборону членства в політичних партіях і рухах; 

в) можливість брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають 

нормальному функціонуванню державного органу. 

 

29. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими 

особами є: 

а) державні службовці, які займають посади І-VІІ категорій; 

б) державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших 

працівників; 

в) державні службовці, які є представниками влади; 

г) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші 

державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами 

покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій; 

д) державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні 

повноваження і видавати нормативні акти. 

 

30. Право на публічну службу мають громадяни України, які: 

а) отримали відповідну освіту і професійну підготовку; 

б) пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір; 

в) пройшли процедуру, передбачену чинним законодавством; 

г) за віком не молодше 18 років. 



31. Законом України «Про державну службу» регулюється правовий статус: 

а) посадових осіб місцевого самоврядування; 

б) Голови Верховної  Ради України; 

в) голови обласної державної адміністрації. 

 

32. До обов’язків публічних службовців відносяться: 

а) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина; 

б) надання інформації громадянам про роботу державного органу, в якому 

працює державний службовець; 

в) додержання Конституції України. 

 

33. До основних прав публічних службовців відносяться: 

а) право брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх 

повноважень рішень; 

б) право одержувати будь-яку інформацію від підприємств, установ і 

організацій; 

в) право на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

 

34. Службове розслідування може бути ініційоване: 

а) на вимогу державного службовця; 

б) на вимогу керівника державного органу, в якому працює цей службовець; 

в) обидві відповіді правильні. 

 

35. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи публічні службовці 

зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні: 

а) за розпорядженням керівника органу; 

б) за розпорядженням керівника органу і за згодою державного службовця; 

в) інше. 

 

36. За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на 

виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування несуть 

відповідальність: 

а) адміністративну; 

б) матеріальну; 

в) дисциплінарну; 



г) цивільно-правову; 

д) кримінальну. 

 

37. Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші 

правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніше, ніж 

через:  

а) два місяці з дня вчинення правопорушення; 

б) шість місяців з дня вчинення правопорушення; 

в) десять місяців з дня вчинення правопорушення.  

 

38. Якими органами, що ведуть боротьбу з корупцією, складається протокол 

про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з 

корупцією: 

а) відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, 

податкової міліції, Служби безпеки України; 

б) відповідними підрозділами органів прокуратури України, Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України; 

в) інше. 

 

39. За кожне порушення трудової дисципліни до публічного службовця може 

бути застосоване: 

а) лише одне дисциплінарне стягнення; 

б) декілька дисциплінарних стягнень;  

в) інше. 

 

40. Правила внутрішнього трудового розпорядку в органі управління 

затверджуються: 

а) керівником органу управління; 

б) трудовим колективом; 

в) керівником органу управління та профспілковим органом.  

 

41. Дисциплінарні стягнення до голів районних державних адміністрацій 

мають право застосовувати: 

а) голови обласних державних адміністрацій; 

б) Кабінет Міністрів України; 



в) Президент України; 

г) керівники центральних органів виконавчої влади.  

 

42. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від порушника трудової 

(службової) дисципліни: 

а) обов’язково вимагається письмове пояснення; 

б) пояснення може бути отримано як у письмовій, так і в усній формі; 

в) пояснення проступку не вимагається.  

 

43. За шкоду, заподіяну органу управління при виконанні службових 

обов’язків, службовці з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну 

відповідальність: 

а) у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного 

заробітку; 

б) у повному розмірі заподіяної шкоди.  

в) інше. 

 

44. До закінчення одного року (достроково) дисциплінарне стягнення може 

бути знято, якщо: 

а) службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни; 

б) службовець працював сумлінно; 

в) службовець виявив дисциплінованість і сумлінність у виконанні 

службових обов'язків. 

 

45. Згідно з чинним законодавством, корупція – це: 

а) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; 

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 

кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості з 

використанням при цьому переваг, не передбачених чинним законодавством; 

в) сприяння, використовуючи своє службове становище, фізичним чи 

юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а також в 

отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів або пільг з метою 

незаконного одержання за це матеріальних благ, пільг або інших переваг. 



46. Прийняті в наслідок корупційних правопорушень неправомірні 

нормативно-правові акти та рішення підлягають:  

а) скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на 

прийняття чи скасування відповідних актів та рішень;  

б) доопрацюванню (переробці);  

в) розгляду в судовому порядку для визнання їх незаконними. 

 

47. Керівники у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення 

підлеглим корупційного правопорушення зобов'язані:  

а) притягнути підлеглого до матеріальної відповідальності;  

б) повідомити про це засоби масової інформації; 

в) вжити заходів до припинення такого діяння та негайно повідомити про їх 

вчинення органи, які ведуть боротьбу з корупцією. 

 

48. Контроль за виконанням законів у боротьбі з корупцією здійснюється: 

а) Прем'єр-Міністром України;  

б) Конституційним судом України; 

в) Верховною Радою України;  

г) Комітетом з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; 

д) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 

прокурорами. 

 

49. За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на 

виконання функцій держави несуть відповідальність: 

а) адміністративну; 

б) матеріальну; 

в) дисциплінарну; 

г) цивільно-правову; 

д) кримінальну. 

 

50. Закріплення актами держави та застосування примусу з боку держави є 

характерними ознаками для відповідальності: 

a) політичної; 

б) юридичної; 

в) моральної. 


