
 Який метод правового регулювання адміністративного права 
характеризується юридично-владними приписами суб’єкта владних 
повноважень? 

 
 Результатом якого виду публічного адміністрування є отримання 

посвідчення водія? 
 
 Яке твердження характеризує зв’язок цивільного та адміністративного 

права? 
 
 Міністерство юстиції відмовило у реєстрації молодіжної громадської 

організації «Птаха». До якої групи адміністративних відносин належать 
правовідносини, зазначені у даному прикладі? 

 
 Спеціаліст департаменту районної державної адміністрації був притягнутий 

до дисциплінарної відповідальності за недотримання правил внутрішнього 
службового розпорядку.   

 До якої групи адміністративних відносин належать правовідносини, 
зазначені у даному прикладі? 

 
 Яка із зазначених груп відносин НЕ входить до предмету правового 

регулювання адміністративного права? 
 
 Який метод правового регулювання адміністративного права 

характеризується  наданням учасникам адміністративних відносин 
можливості вибору варіанту власної поведінки?  

 
 Який метод правового регулювання адміністративного права 

характеризується наданням можливості приватним особам вимагати у 
суб’єкта владних повноважень здійснення певних дій та забезпечення 
необхідних умов їх діяльності? 

 
 Яке твердження характеризує зв’язок конституційного та 

адміністративного права? 
 
 Яке поняття визначається як «частина адміністративно-правової дійсності, 

на яку спрямоване пізнання»? 
 
 Хто є обов’язковим учасником адміністративних правовідносин? 

 



 Що визначається як «повноваження публічного суб’єкта на здійснення 
певних дій чи прийняття рішень, необхідність яких визнана більшістю 
учасників суспільних відносин»? 

 
 Що можна охарактеризувати як «комплекс виконавчо-розпорядчих та 

організаційних функцій публічної влади, спрямованих на захист і 
забезпечення прав і свобод фізичних і юридичних осіб, а також на 
забезпечення функціонування механізму держави»? 

 
 Що можна охарактеризувати як «орган державної влади, місцевого 

самоврядування, їх посадові особи при здійсненні ними владних функцій 
на основі законодавства, в тому числі делегованих повноважень»? 

 
 Хто є обов’язковим учасником адміністративно-правових відносин? 

 
 Яка ознака характеризує публічну галузь права? 

 
 Яка ознака характеризує приватну галузь права? 

 
 До якої групи адміністративних правовідносин належать заходи охорони 

громадського порядку? 
 
 До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини 

державної служби? 
 
 До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини по 

наданню адміністративних послуг? 
 
 До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини з 

приводу регулювання економіки? 
 
 До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини з 

приводу формування структури органу влади? 
 
 До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини з 

приводу розгляду компетенційних спорів між суб’єктами владних 
повноважень? 

 
 Яка ознака відрізняє суб’єкт владних повноважень від інших юридичних 

осіб? 
 



 Яке поняття визначається як «система органів та посадових осіб суб’єктів 
владних повноважень»? 

 
 Яке поняття визначається як «комплекс виконавчо-розпорядчих та 

організаційних функцій публічної влади, спрямованих на захист і 
забезпечення прав і свобод осіб, а також на забезпечення функціонування 
механізму держави»? 

 
 До якого виду публічного адміністрування належить розгляд звернень 

громадян? 
 
 До якого виду публічного адміністрування належить затвердження та 

реалізація місцевою радою програми розвитку туризму  певного регіону? 
 
 До якого виду публічного адміністрування належить проведення заходів 

адміністративного попередження працівниками органів внутрішніх справ? 
 
 Яке поняття визначається як «встановлений нормами адміністративного 

права порядок діяльності владних суб’єктів щодо розгляду і вирішення 
конкретних справ»? 

 
 Що є підставою відкриття адміністративної справи у адміністративному 

судочинстві? 
 
 В чому полягає зв’язок адміністративного і трудового права? 

 
 В чому полягає зв’язок адміністративного і кримінального права? 

 
 В чому полягає зв’язок адміністративного і конституційного права? 

 
 Яка група суспільних відносин складає предмет регулювання 

адміністративного права? 
 
 Яка з груп адміністративних правовідносин має управлінську природу? 

 
 Який зміст поняття «публічна адміністрація»?  

 
 В якій країні вперше з’явилася наука поліцейського права? 

 
 Коли буда остаточно скасована заборона адміністративного права в 

Радянському Союзі?  
 



 Яку назву мало адміністративне право в Росії на початку 20 століття? 
 
 Яких рис набуває сучасне адміністративне право України? 

 
 Що стало передумовою формування науки камералістики? 

 
 Що стало основною передумовою формування поліцейського права? 

 
 Яку назву отримав напрям розвитку німецької науки у 18 ст., який 

поєднував в себе знання про фінанси, економіку, господарство та 
управління? 

 
 В чому полягала мета науки камералістики? 

 
 В чому полягала мета науки поліцейського права? 

 
 В чому полягала мета науки радянського адміністративного права? 

 
 В чому полягає мета сучасної науки адміністративного права? 

 
 В межах якої науки вперше почали досліджувати інститут 

адміністративної відповідальності? 
 
 В межах якої науки вперше почали досліджувати інститут 

адміністративної юстиції? 
 
 В межах якої науки вперше почали досліджувати інститут державної 

служби? 
 
 В межах якої науки вперше почали досліджувати інститут 

адміністративних послуг? 
 
 Що стало передумовою перетворення поліцейського права на 

адміністративне? 
 
 Який принцип адміністративного права характеризує дотримання 

публічною адміністрацією в процесі її функціонування принципів права, 
положень міжнародних та національних юридичних актів, а також звичаїв 
та судового права? 

 



 Який принцип адміністративного права характеризує заборону внесення 
суб’єктом публічної адміністрації непередбачуваних змін до нормативних 
актів? 

 
 Який принцип адміністративного права характеризує обов’язковість 

оприлюднення нормативно-правових актів? 
 
 Який принцип адміністративного права характеризує можливість суб’єкта 

публічної адміністрації на власний розсуд визначати повністю або 
частково зміст рішення або вибрати один із декількох варіантів прийняття 
рішень? 

 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає дотримання 

публічною адміністрацією в процесі її функціонування принципів права, 
положень міжнародних та національних юридичних актів, а також звичаїв 
та судового права? 

 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає заборона внесення 

непередбачуваних змін до законодавства? 
 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає обов’язковість 

оприлюднення нормативно-правових актів? 
 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає можливість 

суб’єкта публічної адміністрації на власний розсуд визначати повністю 
або частково зміст рішення або вибрати один із декількох варіантів 
прийняття рішень? 

 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає можливість 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб? 

 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає заборона 

звільнення посадових чи службових осіб від виконання законів, які 
поширюються на інших приватних осіб чи відповідальності перед судом? 

 
 Який з принципів належного урядування передбачає доступність 

конкретного адміністративного органу для зовнішньої перевірки? 
 
 Який з принципів належного урядування передбачає підтримання 

найкращого співвідношення між задіяними ресурсами та отриманими 
результатами? 



 
 Який з принципів належного урядування передбачає неможливість 

звільнення органу влади від контролю та перевірок з боку інших органів? 
 
 Який з принципів належного урядування передбачає зобов’язання органів 

влади виконувати свої функції у суворій відповідності до законодавства? 
 
 Яка із груп принципів адміністративного права належить до так званих 

«загальних принципів»? 
 
 Який із принципів адміністративного права належить до спеціальних? 

 
 Який із принципів належить до матеріальних принципів належного 

урядування? 
 
 Який із принципів належить до процесуальних принципів належного 

урядування? 
 
 Який принцип адміністративного права передбачає що «всі органи влади 

утворюються відповідно до закону, який також наділяє їх відповідними 
повноваженнями»? 

 
 Який принцип адміністративного права закріплений в ст. 30 ЗУ «Про 

національну поліцію»: «Поліція для охорони прав і свобод людини, 
запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх 
порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські 
превентивні заходи та заходи примусу, визначені цим Законом»? 

 
 Елементом якого принципу адміністративного права є передбачуваність 

адміністративного акта? 
 
 Який принцип адміністративного права забезпечується правом на 

викладення своєї позиції в публічному спорі? 
 
 Щодо якої категорії осіб може мати місце виняток із дії такого принципу 

адміністративного права, як заборона дискримінації? 
 
 Реалізація якого принципу адміністративного права забезпечується 

правом на ефективні засоби юридичного захисту в публічному спорі? 
 
 Яке з наведених джерел входить до складу формалізованих національних 

джерел адміністративного права?  



 
 У якому випадку правова доктрина застосовується як джерело 

адміністративного права?  
 
 Яке з джерел відносять до формалізованих міжнародних джерел 

адміністративного права? 
 
 Що складає більшість формалізованих національних джерел 

адміністративного права України? 
 
 До якого виду джерел адміністративного права належить Указ Президента 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади»? 

 
 До якого виду джерел адміністративного права належить Європейська 

хартія місцевого самоврядування? 
 
 До якого виду джерел адміністративного права належить Рекомендація 

Комітету міністрів Ради Європи стосовно публічно-правової 
відповідальності за спричинену шкоду? 

 
 До якого виду джерел адміністративного права належить Директива 

Європейського парламенту і  Ради «Про захист фізичних осіб при обробці 
персональних даних і про вільне переміщення таких даних»? 

 
 До якого виду джерел адміністративного права належить правова 

доктрина? 
 
 Яке з джерел адміністративного права входить до складу 

неформалізованих джерел адміністративного права? 
 
 До якої групи джерел адміністративного права входить «м’яке право»? 

 
 До якої групи джерел адміністративного права входить правова доктрина? 

 
 До якої групи джерел адміністративного права входить правовий звичай? 

 
 Яке з джерел адміністративного права відноситься до норм м’якого права? 

 
 Які елементи належать до неформалізованих джерел адміністративного 

права? 
 



 До якого виду джерел входять рішення ЄСПЛ? 
 
 Рішення якого суду необхідно враховувати при виборі правової норми, що 

має застосовуватись до спірних адміністративних правовідносин? 
 
 Рішення якого суду носять рекомендаційний та роз’яснювальний характер 

для судів нижчого рівня при розгляді публічних спорів? 
 
 Які джерела належать до формалізованих національних джерел 

адміністративного права? 
 
 Що таке адміністративна правоздатність особи? 

 
 Що таке адміністративна дієздатність особи? 

 
 Що таке адміністративна деліктоздатність особи? 

 
 Які види адміністративних режимів можуть встановлюватися на окремих 

територіях?  
 
 Яким органом приймається остаточне рішення про примусове видворення 

іноземця за межі України? 
 
 Яке з зазначених адміністративних прав мають іноземці? 

 
 Що є необхідною умовою вступу суб’єктів в адміністративно-правові 

відносини? 
 
 З якого віку настає повна адміністративна дієздатність? 

 
 Які адміністративні обов’язки є абсолютними? 

 
 Яка ознака характеризує адміністративну правоздатність? 

 
 Які адміністративні обов’язки є відносними? 

 
 У яких випадках адміністративна правоздатність не може бути обмежена? 

 
 Як співвідносяться загальний та спеціальний адміністративно-правові 

статуси фізичної особи? 
 
 Який спеціальний адміністративний статус мають викладачі та студенти? 



 
 Який спеціальний адміністративний статус мають водії транспортних 

засобів? 
 
 Від якого фактору залежить обсяг адміністративної дієздатності? 

 
 Який спеціальний адміністративний статус мають інваліди дитинства? 

 
 Який спеціальний адміністративний статус мають жителі гірських 

населених пунктів? 
 
 В якому випадку обмеження адміністративно-правового статусу особи 

носить персоніфікований (індивідуальний) характер? 
 
 Яким із зазначених адміністративних прав володіють іноземці та особи 

без громадянства? 
 
 Який специфічний метод адміністративного примусу може бути 

застосований виключно до іноземців? 
 
 Який спеціальний адміністративний статус мають учасники бойових дій? 

 
 Який спеціальний адміністративний статус осіб передбачає встановлення 

певних пільг та обмежень для жителів певного населеного пункту? 
 
 У якому випадку може бути обмежено адміністративно-правовий статус 

фізичної особи?  
 
 Який принцип характеризує адміністративну опіку? 

 
 У якому випадку має місце фізичне обмеження адміністративної 

правоздатності особи? 
 
 У якому випадку має місце каральне обмеження адміністративної 

правоздатності особи? 
 
 У якому випадку має місце обмеження адміністративної правоздатності 

особи яке виникають з несумісності певних юридичних відносин? 
 
 З якого віку наступає повна адміністративна дієздатність фізичної особи? 

 



 З якого віку наступає обмежена адміністративна дієздатність фізичної 
особи? 

 
 Як характеризується суб’єктивне адміністративне право фізичної особи? 

 
 Як характеризується суб’єктивний адміністративний обов’язок фізичної 

особи? 
 
 Яким спеціальним адміністративно-правовим статусом володіють особи, 

що перебувають на строковій військовій службі? 
 
 Яким спеціальним адміністративно-правовим статусом володіють 

вимушені переселенці? 
 
 Яким спеціальним адміністративно-правовим статусом володіють особи, 

що проживають у прикордонній зоні? 
 
 Яке додаткове право отримує особа, яка набуває статусу суб’єкта 

адміністративної опіки? 
 
 Який із зазначених адміністративно-правових режимів територій 

передбачає пільги для осіб? 
 
 Хто із наведених суб’єктів забезпечує діяльність дозвільної системи? 

 
 Яке з наведених обмежень адміністративно-правового статусу фізичних 

осіб стосується виключно іноземців та осіб без громадянства? 
 
 Який із наведених документів є результатом діяльності суб’єкта 

дозвільної системи? 
 
 Адміністративним режимом якого виду є режим вільної економічної 

зони? 
 
 Адміністративним режимом якого виду є режим воєнного стану? 

 
 Адміністративним  режимом якого виду є режим прикордонної зони? 

 
 Від чого залежить обсяг адміністративно-правового статусу іноземців? 

 



 Який максимальний строк на повернення іноземця до країни його 
походження може передбачатись у рішенні про примусове повернення 
іноземця? 

 
 Хто із суб’єктів має право бути засновником політичної партії? 

 
 За якою ознакою громадське об’єднання відрізняється від державного 

органу? 
 
 Хто із зазначених суб’єктів може бути засновником громадської спілки? 

 
 Яке рішення приймає уповноважений орган з питань реєстрації, якщо 

засновниками (або їх уповноваженими особами) подано не всі необхідні 
для реєстрації документи? 

 
 Який документ необхідно подати для реєстрації громадського об’єднання, 

що здійснює діяльність без статусу юридичної особи? 
 
 Якого мінімального віку повинна досягти особа, щоб бути засновником 

молодіжної чи дитячої громадської організації?  
 
 Які об’єднання громадян можуть мати міжнародний статус? 

 
 Ким здійснюється легалізація об’єднань громадян? 

 
 Який принцип утворення та діяльності громадських об’єднань передбачає 

право учасників об’єднання самостійно здійснювати управління його 
діяльністю? 

 
 Який принцип утворення та діяльності громадських об’єднань передбачає 

право особи на вільну участь або неучасть в громадському об’єднанні? 
 
 Який принцип утворення та діяльності громадських об’єднань передбачає 

невтручання органів державної влади та місцевого самоврядування в 
діяльність об’єднання? 

 
 До якого виду об’єднань громадян належать фонди соціального 

страхування та торгово-промислові палати? 
 
 До якого виду об’єднань громадян належать об’єднання, створені для 

захисту прав та інтересів територіальних громад? 
 



 До якого виду об’єднань громадян належать об’єднання громадян-
прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного 
розвитку, що має своєю метою сприяння формування та вираження 
політичної волі громадян? 

 
 Що таке легалізація об’єднання громадян? 

 
 Який орган здійснює контроль за додержання політичною партією 

чинного законодавства та статуту політичної партії? 
 
 Як повинен поступити легалізуючий орган у разі звернення із заявою про 

легалізацію об’єднань громадян з однаковою назвою? 
 
 Яке рішення повинен прийняти уповноважений орган з питань реєстрації 

у випадку подання для реєстрації громадського об’єднання особою, яка не 
має на це повноважень? 

 
 Хто із зазначених суб’єктів може бути засновником громадської 

організації? 
 
 Якого мінімального віку повинна досягти особа, щоб мати право бути 

членом громадської організації дорослих осіб?  
 
 Якого мінімального віку повинна досягти особа, щоби набути права 

членства дитячої громадської організації? 
 
 Яким документом оформлюється утворення громадського об’єднання на 

установчих зборах його засновників? 
 
 У якому випадку особа, уповноважена на проведення реєстраційних дій, 

відмовляє у державній реєстрації громадського об’єднання? 
 
 У якому випадку особа, уповноважена на проведення реєстраційних дій, 

зупиняє розгляд документів, поданих для державної реєстрації? 
 
 Який мінімальний відсоток осіб старше 18 років може бути членами 

дитячих громадських організацій? 
 
 Який орган має право приймати рішення про заборону діяльності 

політичної партії? 
 



 Яким документом оформлюється утворення політичної партії на 
установчих зборах її засновників? 

 
 Яка мінімальна кількість громадян повинна взяти участь в установчих 

зборах для створення політичної партії? 
 
 За якою ознакою громадське об’єднання відрізняється від державного 

органу? 
 
 Яке рішення повинна прийняти особа, уповноважена на проведення 

реєстраційних дій, у випадку подання представником для реєстрації 
молодіжної організації документів, що не відповідають вимогам закону? 

 
 Яке рішення повинна прийняти особа, уповноважена на проведення 

реєстраційних дій, у випадку подання особою для реєстрації релігійної 
організації документів, що суперечать статуту організації? 

 
 Хто із суб’єктів має право бути членом громадської організації? 

 
 Хто із суб’єктів має право бути членом політичної партії? 

 
 Яка мінімальна кількість осіб необхідна для заснування громадського 

об’єднання? 
 
 З якого мінімального віку фізична особа може бути членом громадської 

спілки? 
 
 Який максимальний строк подання документів після проведення 

установчих зборів встановлений для громадського об’єднання, яке має 
намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи? 

 
 Які наслідки настають для  громадського об’єднання у разі неподання (не 

надсилання) документів для реєстрації 60 днів з дня його утворення? 
 
 Протягом якого максимального строку з дня державної реєстрації 

політична партія повинна створити свої осередки? 
 
 Які фінансові джерела є дозволеними для фінансування діяльності 

політичної партії? 
 
 Що є підставою для припинення діяльності релігійної організації за 

рішенням суду? 



 
 Який орган уповноважений приймати рішення про припинення діяльності 

релігійної організації? 
 
 У якому випадку релігійній організації може бути відмовлено у реєстрації 

її статуту (положення)? 
 
 З якого мінімального віку громадяни мають право на створення релігійної 

організації? 
 
 Яка мінімальна кількість осіб необхідна для реєстрації статуту 

(положення) релігійної організації? 
 
 Який спосіб фінансування є забороненим для політичної партії? 

 
 Що обумовлює зміст та обсяг адміністративних повноважень суб’єкта 

публічної адміністрації?  
 
 Яке з адміністративних повноважень спрямоване на внутрішню 

організацію діяльності органу публічної влади?  
 
 Що є підставою виникнення адміністративних повноважень?  

 
 Як називаються повноваження суб’єкта публічної адміністрації, які дають 

право діяти на власний розсуд в рамках правового припису? 
 
 Які із повноважень органу влади НЕ Є адміністративними? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передані суб’єкту 

публічної адміністрації іншим суб’єктом? 
 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

застосування заходів адміністративного примусу? 
 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, спрямовані на 

внутрішню організацію діяльності самого органу влади? 
 
 Що є первиною організаційною структурою органу влади? 

 
 Хто із суб'єктів адміністративного права наділений владними 

повноваженнями? 
 



 Яке з адміністративних повноважень спрямоване на внутрішню 
організацію діяльності органу публічної влади? 

 
 Що є підставою виникнення адміністративних повноважень? 

 
 Що є підставою припинення адміністративних повноважень? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить право поліції 

вживати заходів з метою виявлення кримінальних та адміністративних 
правопорушень? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить обов’язок органів 

виконавчої влади надавати правові послуги? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень органу влади належить 

ведення діловодства? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень Кабінету міністрів України 

належить право утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить обов’язок 

Кабінету міністрів України забезпечувати державний суверенітет і 
економічну самостійність України? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить діяльність 

Кабінету міністрів України по забезпеченню проведення фінансової, 
цінової, інвестиційної та податкової політики? 

 
 До якого виду адміністративних  повноважень належать повноваження 

особи, уповноваженої на проведення реєстраційних дій, здійснювати 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить право місцевої 

державної адміністрації здійснювати управління майном, що належить до 
комунальної власності? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень місцевих рад належить 

встановлення ними норм і правил, які встановлюють адміністративну 
відповідальність? 

 



 До якого виду адміністративних повноважень місцевих рад належить 
координація ними діяльності суб’єктів містобудування? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень місцевих рад належить 

право на видачу ними дозволів на користування природними ресурсами? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень місцевих рад належить 

право на видання ними дозволів на розміщення реклами? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень місцевих рад належить 

право на затвердження ними місцевих містобудівельних програм? 
 
 Хто із суб’єктів є вищим органом в системі виконавчої влади? 

 
 Які органи влади належать до центральних органів виконавчої влади?  

 
 Який порядок призначення керівника центрального органу виконавчої 

влади?  
 
 Який із органів належать до місцевих органів виконавчої влади? 

 
 Який  порядок призначення голів місцевих державних адміністрацій? 

 
 Хто затверджує структуру і штатний розпис військово-цивільних 

адміністрацій? 
 
 Вкажіть на якому принципі ґрунтується діяльність Кабінету Міністрів 

України? 
 
 Хто затверджує програму діяльності КМУ? 

 
 В складі якого суб’єкта публічної адміністрації утворюються урядові 

комітети? 
 
 Який суб’єкт публічної адміністрації уповноважений створювати нові 

центральні органи виконавчої влади? 
 
 Які нормативні акти уповноважений видавати Кабінет Міністрів України? 

 
 Що є основною функцією Державних служб?  

 
 Що є основною функцією Державних агентств?  



 
 Який із органів належить до центральних органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом? 
 
 Який суб'єкт публічної адміністрації затверджує типовий регламент 

місцевих державних адміністрацій? 
 
 Який порядок звільнення з посад керівників військово-цивільних 

адміністрацій?  
 
 До якого виду органів належать місцеві державні адміністрації? 

 
 Який орган належить до центральних органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом? 
 
 Яка ознака  характеризує належність суб’єкта владних повноважень до 

центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом? 
 
 До якої ланки органів виконавчої влади належить  Чернівецька обласна 

державна адміністрація? 
 
 Що є підставою відставки Кабінету Міністрів України?  

 
 Які органи входять до системи центральних органів виконавчої влади? 

 
 Ким затверджується положення про міністерство?  

 
 Ким затверджується структура апарату центрального органу виконавчої 

влади?  
 
 Як класифікуються органи виконавчої влади за територіальним  

масштабом діяльності?  
 
 Який із суб’єктів належить до органів виконавчої влади загальної 

компетенції? 
 
 Який із суб’єктів є єдиноначальним органом виконавчої влади? 

 
 Який суб’єкт НЕ НАЛЕЖИТЬ до системи органів виконавчої влади? 

 
 Хто призначає на посади та звільняє з посад голів органів виконавчої 

влади із спеціальним статусом? 



 
 Які нормативні акти уповноважені видавати голови місцевих державних 

адміністрацій? 
 
 На який строк призначаються  на посади голови місцевих державних 

адміністрацій? 
 
 Хто  призначає голів місцевих державних адміністрацій? 

 
 Які функції складають основу повноважень Державних інспекцій?  

 
 Ким затверджується Регламент Кабінету Міністрів України? 

 
 Яка посада НЕ ВХОДИТЬ до складу Кабінету Міністрів України? 

 
 До яких посад належать  посади членів Кабінету Міністрів України? 

 
 У формі якого нормативного акту приймається рішення про схвалення 

Програми діяльності Кабінету міністрів України? 
 
 Ким здійснюється організаційне, правове та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України? 
 
 У якій формі видаються нормативні акти Кабінету Міністрів України? 

 
 Хто є керівником апарату міністерства? 

 
 Хто затверджує структуру апарату міністерства? 

 
 До якої ланки органів виконавчої влади входить Державна фіскальна 

служба України? 
 
 Що є підставою для відставки Кабінету Міністрів України? 

 
 В якій формі видаються акти Кабінету Міністрів України організаційно-

розпорядчого характеру? 
 
 До якої ланки  органів виконавчої влади належить Антимонопольний 

комітет України? 
 
 Коли набувають чинності Розпорядження Кабінету Міністрів України? 

 



 Хто призначає Міністра оборони України? 
 
 Кого із міністрів Верховна Рада України призначає за поданням 

Президента України? 
 
 Який центральний орган виконавчої влади уповноважений забезпечувати 

формування та реалізацію державної політики в певній сфері? 
 
 Які нормативні акти уповноважені видавати міністерства? 

 
 Який із даних підрозділів міністерства є факультативним? 

 
 Який структурний підрозділ міністерства відповідає за виконання його 

внутрішньо-управлінських функцій? 
 
 Який структурний підрозділ міністерства відповідає за інформаційне 

забезпечення роботи  міністерства? 
 
 Який структурний підрозділ міністерства здійснює консультативно-

дорадчі функції? 
 
 Хто вносить подання до Верховної Ради України щодо призначення 

Голови Служби Безпеки України? 
 
 За яким із вказаних принципів організовується та здійснюється діяльність 

міністерств? 
 
 Які правові акти видає Президент України?  

 
 Які правові акти  видають органи місцевого самоврядування?  

 
 Яка основна організаційна форма діяльності місцевих рад? 

 
 Хто очолює Раду національної безпеки та оборони України?  

 
 Які повноваження належать Президенту України?  

 
 На якому принципі ґрунтується  місцеве самоврядування в Україні?  

 
 Який максимальний строк повноважень місцевих рад? 

 



 Які із повноважень належать до нормотворчих повноважень Президента 
України? 

 
 Який із органів належить до системи органів місцевого самоврядування? 

 
 Які органи належать до органів виконавчої влади? 

 
 Які нормативно-правові акти  видають голови місцевих рад?    

 
 Як часто голова місцевої ради зобов’язаний звітувати  про свою  роботу 

перед територіальною громадою? 
 
 Хто є первинним суб’єктом місцевого  самоврядування? 

 
 Якою функцією місцевої ради є здійснення перевірки діяльності 

посадових осіб місцевих рад?  
 
 Який основний документ регулює організаційно-процедурні питання 

діяльності виконавчого комітету ради? 
 
 Який максимальний термін затвердження Верховною Радою України 

Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні? 
 
 Яке з зазначених повноважень Президента України є елементом його 

адміністративно-правового статусу? 
 
 Назвіть суб’єкта, на якого покладається виконання обов’язків Президента 

України у разі дострокового припинення повноважень останнього? 
 
 Якими документами оформлюються рішення Ради національної безпеки і 

оборони України? 
 
 Які функції виконує Рада національної безпеки і оборони України? 

 
 Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони 

України? 
 
 Яка функція Національних комісій регулювання природних монополій?  

 
 Яким суб’єктом публічної адміністрації координується та контролюється 

діяльність Фонду соціального захисту інвалідів? 
 



 Яка основна організаційна форма діяльності Національних комісій 
регулювання природних монополій? 

 
 Який орган виступає засновником Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву? 
 
 Який із органів належить до установ публічного права? 

 
 Хто із осіб має статус державного службовця? 

 
 В оголошенні про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

державної служби був зазначений перелік документів, які повинні були 
надати претенденти на посаду. Який з зазначених документів не мала 
права вимагати конкурсна комісія? 

 
 Який принцип державної служби характеризує відмова державного 

службовця від превалювання приватного інтересу на час здійснення 
наданих йому повноважень? 

 
 Що таке обов’язок державного службовця? 

 
 Яке дисциплінарне стягнення може застосовуватись до державного 

службовця?  
 
 Яке протиправне діяння є дисциплінарним проступком державного 

службовця? 
 
 Що є підставою для припинення державної служби у зв’язку із 

обставинами, що склалися незалежно від волі сторін? 
 
 Що є підставою для припинення відносин державної служби?  

 
 Хто із зазначених осіб має статус державного службовця? 

 
 В якому порядку державний службовець може бути позбавлений рангу? 

 
 Який вид державно-службових правовідносин регулюється правилами 

внутрішнього службового розпорядку? 
 
 Яке із стягнень, що застосовуються до державних службовців НЕ Є 

дисциплінарним? 
 



 Яка обставина обтяжує дисциплінарну відповідальність державного 
службовця? 

 
 Який вид діяльності заборонені публічним службовцям? 

 
 Яким видом діяльності, окрім основного, дозволено займатися особам 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування?  

 
 З дотриманням якого принципу здійснюється державна служба? 

 
 Який максимальний термін подання документів для участі у конкурсі на 

заміщення вакантної посади державного службовця? 
 
 Який максимальний строк оприлюднення результатів конкурсу на 

зайняття вакантної посади державної служби? 
 
 Який максимальний строк випробування при призначенні на посаду 

державної служби? 
 
 Які наслідки настають для державного службовця, якщо він вперше 

отримав негативну оцінку своєї діяльності? 
 
 Який мінімальний строк проходження стажування державним 

службовцем? 
 
 Як часто державні службовці повинні проходити підвищення 

кваліфікації? 
 
 На яку групу осіб поширюються антикорупційні обмеження щодо 

суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності? 
 
 Які дії заборонено вчиняти посадовим особам публічного права 

відповідно до антикорупційного обмеження щодо суміщення та 
сумісництва з іншими видами діяльності? 

 
 Посадовець повідомив своє керівництво про призначення на більш високу 

посаду своєї близької особи, внаслідок чого він тепер перебуває в її 
безпосередньому підпорядкуванні. Як в такій ситуації повинно поступити 
керівництво? 

 
 На кого поширюється обмеження щодо спільної роботи близьких осіб? 



 
 Яка з осіб належить до категорії «близькі особи» згідно антикорупційного 

законодавства? 
 
 Як повинно поступити керівництво органу влади, якщо обставини 

безпосереднього підпорядкування близьких осіб не були усунуті  в 15 
денний термін? 

 
 Як повинно вчинити керівництво органу влади у випадку виникнення 

обставин підпорядкування близьких осіб, якщо переведення однієї з таких 
осіб на іншу посаду є неможливим? 

 
 Які з осіб належать до категорії «близькі особи» згідно антикорупційного 

законодавства? 
 
 За якою підставою припиняються відносини державної служби у разі 

встановлення невідповідності службовця займаній посаді протягом строку 
випробування? 

 
 За якою підставою припиняються відносини державної служби у разі 

виникнення відносин прямого підпорядкування близьких осіб? 
 
 За якою підставою припиняються відносини державної служби у разі 

скорочення штату державних службовців? 
 
 За якою підставою припиняються відносини державної служби у разі 

неможливості виконання службовцем своїх обов’язків за станом здоров’я? 
 
 За якою підставою припиняються відносини державної служби у разі 

обрання службовця на виборну посаду до органу державної влади або 
місцевого самоврядування? 

 
 Хто уповноважений накладати на державного службовця таке 

дисциплінарне стягнення, як зауваження? 
 
 Яка із посадових осіб належить до державних службовців категорії «А»? 

 
 Яка із посадових осіб належить до державних службовців категорії «Б»? 

 
 Яким видом політичної діяльності дозволено займатися державним 

службовцям категорії «В»? 
 



 Яким видом політичної діяльності дозволено займатися державним 
службовцям категорії «А»? 

 
 Який вид протиправної діяльності державних службовців належить до 

дисциплінарних проступків? 
 
 Який вид протиправної діяльності державних службовців належить до 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією? 
 
 Який порядок розгляду дисциплінарної справи державного службовця у 

разі неможливості створення у державному органі постійної 
дисциплінарної комісії? 

 
 Який максимальний термін оскарження рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення на державного службовця? 
 
 До якого органу може бути оскаржено рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення державними службовцями категорії «А»? 
 
 Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерствах? 

 
 Що НЕ ВХОДИТЬ до повноважень керівника державної служби в 

державному органі? 
 
 Яка вимога до претендента на заміщення посади категорії «Б» є 

неправомірною? 
 
 Яка вимога до претендента на заміщення посади категорії «В» є 

неправомірною? 
 
 До якого виду публічної служби належить служба в органах прокуратури? 

 
 До якого виду публічної служби належить служба в органах місцевого 

самоврядування? 
 
 До якого виду публічної служби належить служба в Національній Поліції? 

 
 До якого виду публічної служби належить служба в органах юстиції? 

 
 До якого виду публічної служби належить служба на посаді міністра? 

 



 До якого виду публічної служби належить служба на посаді заступника 
голови обласної державної адміністрації? 

 
 До якого виду публічної служби належить служба на посаді спеціаліста 

структурного підрозділу місцевої державної адміністрації? 
 
 До якого виду публічної служби належить служба на посаді помічника 

судді? 
 
 Яка ознака відрізняє публічну службу від інших видів трудової 

діяльності? 
 
 Що відрізняє процедуру виникнення відносин публічної служби від 

процедури виникнення трудових відносин? 
 
 Службовець обласного управління юстиції виявив в своєму кабінеті цінну 

річ, «випадково» залишену відвідувачем. Як повинен діяти службовець в 
такій ситуації? 

 
 На які подарунки поширюється обмеження щодо їх вартості? 

 
 До якого виду антикорупційних обмежень для публічних службовців 

належить неправомірне сприяння призначення на посаду особи? 
 
 Який вид подарунків заборонено отримувати особі, яка перебуває на 

посаді публічної служби? 
 
 Що є підставою для припинення державної  служби  у  зв'язку  з втратою 

права на державну службу?  
 
 Який статус має Національне агентство з питань  державної служби 

України? 
 
 Яким органом визначається державна політика в сфері державної служби? 

 
 Який принцип НЕ НАЛЕЖИТЬ до принципів державної служби, 

передбачених Законом України «Про державну службу»? 
 
 Який час НЕ МОЖЕ бути зарахований до стажу державної служби? 

 
 Який вид діяльності заборонений державним службовцям? 

 



 Який із зазначених видів діяльності НЕ ВХОДИТЬ до функцій державної 
служби? 

 
 До якої категорії посад належить публічний службовець, який займає 

державну посаду, пов’язану із безпосереднім здійсненням завдань і 
функцій держави, але не має підлеглих по службі осіб? 

 
 До якої категорії посад належить публічний службовець, який займає 

державну посаду, пов’язану із безпосереднім здійсненням завдань і 
функцій держави? 

 
 До якої категорії посад публічної служби належить особа, діяльність якої 

не пов’язана з виконанням завдань і функцій держави? 
 
 Скільки рангів державних службовців передбачено законодавством «Про 

державну службу»? 
 
 Що вважається просуванням по службі державного службовця? 

 
 Які відомості обов’язково повинні міститися в оголошенні про 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби?   
 
 Яким правом володіє особа, що має статус державного службовця?  

 
 Який із фактів НЕ МОЖЕ БУТИ підставою для припинення відносин 

державної служби?  
 
 Який із фактів є підставою для припинення відносин державної служби?  

 
 Хто з осіб не може вступити на державну службу?   

 
 Якому органу влади підконтрольне і підзвітне Національне агентство 

України з питань державної служби? 
 
 З якого моменту виникають відносини державної служби? 

 
 Які нормативні акти публічної адміністрації є нікчемними? 

 
 Які нормативні акти публічної адміністрації є заперечними? 

 
 Що є підставою скасування адміністративного акту? 

 



 Ким здійснюється державна реєстрація нормативних актів публічної 
адміністрації?  

 
 Який акт публічної адміністрації є нормативним?  

 
 Яку назву має нормативний акт публічної адміністрації, яким детально 

визначається зміст і методика правового регулювання у певній сфері 
суспільних відносин? 

 
 Яку назву має нормативний акт публічної адміністрації, який визначає 

порядок і процедуру діяльності відповідного органу та його структурних 
підрозділів? 

 
 Яку назву має нормативний акт публічної адміністрації, що визначає 

статус, обсяг повноважень органів влади? 
 
 Яку назву має частина нормативного акту публічної адміністрації, в якій 

зазначається перелік дій та рішень, що належить вчинити іншим 
суб’єктам публічної адміністрації з метою реалізації даного акта? 

 
 Якою є сфера дії нормативного акту? 

 
 До якого виду нормативних актів можна віднести Указ «Про 

запровадження Річної національної програми співробітництва Україна-
Нато на 2016 рік»? 

 
 Які нормативні акти уповноважений видавати Президент України? 

 
 Які нормативні акти уповноважений видавати Кабінет Міністрів України? 

 
 Які нормативні акти уповноважений видавати голова місцевої державної 

адміністрації ? 
 
 Які нормативні акти уповноважені видавати  інші юридичні особи 

публічного права (крім органів публічної адміністрації)? 
 
 Чи можна віднести до нормативних актів рішення Чернівецької міської 

ради «Про надання громадянці Вавринчук Л.К. у власність земельної 
ділянки для будівництва житлового  будинку»?  

 



 До якого виду нормативних актів можна віднести рішення міської ради 
«Про запровадження електронної реєстрації дітей до дошкільних 
навчальних закладів»? 

 
 До якого виду передумов видання нормативних актів можна віднести 

«закріплення в законі положень якими надано право відповідним 
суб’єктам видавати нормативні акти»? 

 
 До якого виду вимог можна віднести вимоги до нормативних актів 

публічної адміністрації щодо компетенції, форми та процедури видання 
актів? 

 
 Яку назву має вимога до нормативних актів публічної адміністрації, яка 

передбачає заборону актам обмежувати чи порушувати права, свободи та 
законні інтереси приватних осіб? 

 
 Що означає принцип юридичної визначеності при виданні нормативних 

актів публічної адміністрації? 
 
 Чи  може суб’єкт публічної адміністрації залучати до підготовки 

нормативних актів зацікавлених приватних осіб? 
 
 Які наслідки має прийняття місцевою державною адміністрацією 

розпорядження, яке видано із перевищенням її компетенції? 
 
 Яка стадія прийняття нормативних актів публічної адміністрації є 

факультативною? 
 
 Що відрізняє нормативний акт публічної адміністрації від 

адміністративного акту? 
 
 Який зміст має така ознака нормативного акту, як його «юридична 

значущість»? 
 
 Який нормативний акт публічної адміністрації належить до нормативно-

основних? 
 
 Який нормативний акт публічної адміністрації належить до нормативно-

допоміжних? 
 
 Якою вимогою до нормативних актів публічної адміністрації є 

необхідність додержання правил внутрішньої логічної будови акту? 



 
 Якою вимогою до нормативних актів публічної адміністрації є вимога 

узгодження проектів нормативних актів із зацікавленими сторонами? 
 
 Складовими елементами якої частини нормативного акту публічної 

адміністрації є статті? 
 
 В якій частині нормативного акту публічної адміністрації роз’яснюється 

зміст основних термінів, що використовуються в акті? 
 
 До якого виду нормативних актів публічної адміністрації належать 

Правила благоустрою міста Хмельницький? 
 
 Яким є нормативний акт публічної адміністрації, який регулює правовий 

статус державних службовців? 
 
 Хто здійснює правову експертизу нормативно-правових актів міністерств?  

 
 До якого виду нормативних актів публічної адміністрації можна віднести 

рішення міської ради «Про затвердження правил торгівлі на місцевих 
ринках»? 

 
 Яким видом вимог до нормативних актів публічної адміністрації є 

необхідність узгодження проектів нормативних актів із зацікавленими 
сторонами? 

 
 Громадянка Іванюта Р. звернулася до міської ради з проханням надати їй 

дозвіл на будівництво. Який орган (посадова особа) буде приймати 
адміністративний акт у даному випадку? 

 
 До якого виду актів належить адміністративний акт, яким було 

зареєстровано молодіжну громадську організацію?  
 
 Громадянин Омельченко став свідком вчинення адміністративного 

правопорушення. У якості якої особи він буде залучений до 
адміністративного провадження? 

 
 Яке поняття адміністративного права включає в себе такі складові 

елементи, як використання, виконання, дотримання та застосування? 
 
 Чим адміністративні акти публічної адміністрації відрізняються від 

нормативних? 



 
 За якої умови неможливо скасувати адміністративний акт публічної 

адміністрації органом, який його видав? 
 
 Яку назву має особа, щодо прав та обов’язків якої приймається 

адміністративний акт за ініціативою суб’єкта публічної адміністрації? 
 
 Яку назву має особа, яка звертається до суб’єкта публічної адміністрації з 

метою видання щодо неї адміністративного акту? 
 
 Міська рада прийняла рішення про перенесення зупинки громадського 

транспорту. Яким буде даний адміністративний акт за ступенем 
визначеності суб’єктів на яких він поширюється? 

 
 Чому наказ про звільнення державного службовця з посади є 

адміністративним актом, а не службовим розпорядженням? 
 
 Чому рішення про зміну часу прийому громадян державним службовцем є 

службовим розпорядженням, а не адміністративним актом? 
 
 До якого виду адміністративних актів можна віднести розпорядження про 

примусове знесення будівлі? 
 
 До якого виду адміністративних актів можна віднести Указ Президента 

України «Про прийняття Петренка І.Д. до громадянства України» ? 
 
 До якого виду адміністративних актів можна віднести Розпорядження 

голови районної державної адміністрації «Про зупинення функціонування 
суб’єкта господарювання»? 

 
 Які адміністративні акти можна віднести до таких, що не спрямовані на 

зміну правового стану? 
 
 До якого виду адміністративних актів можна віднести Наказ «Про 

зарахування на державну службу» в залежності від особливостей впливу 
акта на приватних осіб ? 

 
 До якого виду адміністративних актів можна віднести Рішення «Про 

надання дозволу на придбання вогнепальної зброї» в залежності від 
особливостей впливу акта на приватних осіб? 

 
 Як впливає на законність прийнятого адміністративного акту зміна 



обставин покладених в його основу? 
 
 Яку юридичну передумову адміністративний актів публічних адміністрації 

визначають як «передбачуваність дій і рішень представників влади»? 
 
 До якого виду формальних компетенційних вимог до адміністративних 

актів належить розгляд вищестоящим органом скарги на постанову про 
притягнення особи до адміністративної відповідальності? 

 
 В чому полягає суть формальних вимог до адміністративних актів? 

 
 До якого виду компетенційних вимог належить продаж державного майна 

Фондом державного майна України, який він здійснює у процесі 
приватизації? 

 
 Міська рада прийняла рішення провести ремонт майдану (хоча потреби 

такої не було),  тим самим створивши перешкоди проведенню мирного 
зібрання. Який принцип процедури прийняття адміністративного акту 
було порушено? 

 
 Що таке матеріальні вимоги до адміністративного акту? 

 
 Про прийнятий адміністративний акт не було проінформовано адресата. 

Які юридичні наслідки це тягне? 
 
 Особа отримала дозвіл на полювання. З якого моменту настає набрання 

чинності даним адміністративним актом? 
 
 Які дії повинна вчинити особа у разі несвоєчасного повідомлення про 

прийняття щодо неї адміністративного акту (рішення про анулювання 
ліцензії)? 

 
 Міська рада видала дозвіл на добування корисних копалин без погодження 

з відповідними органами.  Яким буде такий акт? 
 
 Міська рада видала письмовий дозвіл на будівництво в якому забули 

вказати який саме орган видав дозвіл. Яким буде такий акт? 
 
 Екологічний інспектор виніс постанову про накладення адміністративного 

стягнення, не вказавши в ній відомостей про себе, та орган від імені якого 
він діє. Яким буде даний акт? 

 



 Петренку О.Д. було видано дозвіл на здійснення підприємницької 
діяльності, але не вірно було вказано місце реєстрації суб’єкта 
підприємницької діяльності. Яким буде даний акт? 

 
 До якого виду актів адміністративного права належить видання наказу 

керівника органу влади про призначення службовця на посаду? 
 
 Особа має намір отримати статус учасника АТО.  Які дії вона має право 

вчинити в даному випадку? 
 
 До якого виду адміністративних актів можна віднести рішення міської 

ради «Про затвердження правил торгівлі на місцевих ринках»? 
 
 Громадянин Романюк звернувся до відповідного органу із заявою про 

реєстрацію транспортного засобу. Який документ потрібно долучити до 
гр. Романюку до заяви?   

 
 Яка ознака характеризує адміністративний акт? 

 
 Чим адміністративний акт відрізняється від нормативного акту публічної 

адміністрації? 
 
 Який документ є адміністративним актом? 

 
 Який з договорів, що укладається суб’єктом владних повноважень,  

можна віднести до адміністративних? 
 
 Яка ознака характеризує договір як адміністративний? 

 
 Обласна державна адміністрація уклала адміністративний договір з 

обласною радою про реалізацію спільної програми розвитку туристичної 
галузі регіону. До якого виду можна віднести даний договір ? 

 
 До якого виду передумов укладення адміністративного договору можна 

віднести необхідність закріплення на нормативному рівні завдань 
адміністративно-правового регулювання, реалізація яких допускається 
шляхом укладення адміністративного договору? 

 
 Які дії має право вчиняти особа,  якщо є підстави вважати, що 

адміністративний договір є заперечним ? 
 
 У якому випадку суб’єкти публічної адміністрації мають право 



використовувати договірний метод врегулювання адміністративних 
відносин? 

 
 За якої умови адміністративний договір можна визначити як нікчемний? 

 
 При укладенні адміністративного договору владний суб’єкт з перевищив 

власні  повноваження. Яким буде даний договір ? 
 
 Які із договорів НЕ Є адміністративними? 

 
 Яку назву мають адміністративні договори, які укладаються між 

суб’єктами права, які знаходяться на однаковому юридичному рівні? 
 
 Яку назву мають адміністративні договори, які укладаються між 

суб’єктами публічної влади та приватними особами? 
 
 До якого виду передумов укладання адміністративних договорів належить 

закріплення за органом повноваження  на укладення, зміну та розірвання 
адміністративного договору? 

 
 Яка із умов дозволяє вважати адміністративний договір оспорюваним? 

 
 Який з договорів, що укладається суб’єктом владних повноважень,  

можна віднести до адміністративних? 
 
 Яка ознака характеризує договір як адміністративний? 

 
 Обласна державна адміністрація уклала договір з обласною радою про 

реалізацію спільної програми реконструкції театру. До якого виду можна 
віднести даний адміністративний договір? 

 
 До якого виду передумов укладення адміністративного договору можна 

віднести закріплення на нормативному рівні завдань адміністративно-
правового регулювання, реалізація яких допускається шляхом укладення 
адміністративного договору? 

 
 Як повинна діяти особа, якщо є підстави вважати, що адміністративний 

договір є заперечним? 
 
 У якому випадку суб’єкти публічної адміністрації мають право 

використовувати договірний метод регулювання адміністративних 
відносин? 



 
 За якої умови адміністративний договір можна визначити як нікчемний? 

 
 Адміністративний договір укладено суб’єктом з перевищенням власних 

повноважень. Яким буде даний договір? 
 
 Міська рада уклала адміністративний договір з адвокатом, який 

надаватиме безоплатну правову допомогу населенню. До якого виду 
можна віднести даний договір? 

 
 Яка ознака є спільною для адміністративного акту та адміністративного 

договору? 
 
 Який адміністративний договір може бути визнаний нікчемним? 

 
 Що є ознакою адміністративного договору?  

 
 До якого виду актів адміністративного права належить врегулювання 

спору про реалізацію владних повноважень на основі взаємних поступок? 
 
 З якого  моменту набуває чинності адміністративний договір? 

 
 Які передумови укладення адміністративного договору передбачають 

наявність юридичних підстав, які можуть втілюватися в договірну форму? 
 
 З якою метою суб’єкт публічної адміністрації має право встановлювати в 

адміністративному договорі умови, які не властиві цивільним договорам? 
 
 Між податковим органом і платником податків було укладено договір 

щодо розстрочення податкових зобов’язань платника податків. Яка ознака 
характеризує даний договір як адміністративний? 

 
 Яка ознака адміністративного договору прямо визначена в законодавстві? 

 
 Про який вид адміністративного розсуду йдеться у випадку, коли норма 

права надає суб’єкту публічної адміністрації можливість обирати один з 
декількох варіантів дій? 

 
 Яким видом повноважень адміністративного розсуду наділений 

поліцейський інспектор, коли затримує правопорушника? 
 



 Про який вид адміністративного розсуду йде мова у випадку, коли особа 
звертається до органу публічної адміністрації за наданням 
адміністративної послуги? 

 
 Який вид адміністративного розсуду має місце у випадку, коли норма 

права надає суб’єкту публічної адміністрації можливість втручання в 
діяльність інших суб’єктів? 

 
 Яким видом повноважень адміністративного розсуду наділений 

поліцейський інспектор, коли приймає рішення про застосування заходів 
адміністративного попередження? 

 
 Який вид адміністративного розсуду має місце у випадку, коли особа 

звертається до органу публічної адміністрації за наданням субсидії? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 

владного суб’єкта, що надають можливість вибору на власний розсуд 
одного з декількох варіантів рішень, передбачених нормативно-правовим 
актом? 

 
 Хто зобов’язаний обґрунтувати рішення, прийняте на основі 

адміністративного розсуду? 
 
 До якого виду відноситься модель електронного урядування, яка 

характеризується наявністю недержавних інститутів, рішення яких є 
обов’язкові до виконання, а також характеризується високою 
інтегрованістю до єдиного інформаційного простору та жорстким 
законодавством, що регулює інформаційні правовідносини? 

 
 Якій стадії відповідає рівень розвитку електронного урядування, при 

якому надання адміністративних послуг залишається у компетенції уряду, 
а основна орієнтація спрямована на внутрішню діяльність органу? 

 
 Що відбувається з електронною петицією, яка протягом визначеного 

строку не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку? 
 
 Що таке електронне урядування? 

 
 До якого виду відноситься модель електронного урядування, яка 

характеризується наявністю недержавних інститутів, рішення яких є 
обов’язкові до виконання, високою інтегрованістю до єдиного 



інформаційного простору, жорстким законодавством, що регулює 
інформаційні правовідносини? 

 
 До якого виду відноситься модель електронного урядування, яка 

характеризується тим, що електронну послугу можна отримати через 
будь-який інформаційний канал: Інтернет, мобільний зв'язок, цифрове 
телебачення, тощо? 

 
 Яка стадія розвитку електронного урядування має місце, коли надання 

адміністративних послуг залишається у компетенції уряду, а основна 
орієнтація системи електронного урядування спрямована на внутрішню 
діяльність органу? 

 
 Якій стадії відповідає рівень розвитку електронного урядування, при 

якому воно спрямоване на надання громадянам електронних послуг та 
характеризується орієнтацією на внутрішню діяльність? 

 
 Якій стадії відповідає рівень розвитку електронного урядування, при 

якому громадяни отримують можливість отримання додаткових переваг, а 
модель орієнтується переважно на зовнішню діяльність? 

 
 Якій стадії відповідає рівень розвитку електронного урядування, при 

якому органи влади функціонують у режимі реального часу, а взаємодія 
між державними органами та особами є максимально простою та 
доступною за допомогою засобів комунікації? 

 
 Яку назву має форма організації суспільства, за якої громадяни та бізнес 

залучаються до процесу публічного управління та державотворення, а 
також до місцевого самоврядування за допомогою інформаційних та 
комунікаційних технологій? 

 
 Яку назву має єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої 

інформаційної взаємодії суб’єктів публічної адміністрації між собою та 
громадянами і суб’єктами господарювання? 

 
 Яку назву має спосіб здійснення функцій держави за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, який передбачає 
двосторонній зв'язок держави і громадян за допомогою інтернет-мережі? 

 
 Який документ повинен надати суб’єкт звернення для отримання 

адміністративної послуги? 
 



 Яка діяльність суб’єкта публічної адміністрації належить до 
адміністративних послуг? 

 
 Який документ приймає орган чи посадова особа в результаті надання 

публічної послуги? 
 
 Який необхідний документ подає суб’єкт звернення для отримання 

адміністративної послуги? 
 
 При яких суб’єктах публічної адміністрації створюються центри по 

наданню адміністративних послуг? 
 
 Хто має статус суб’єкта звернення при наданні адміністративної послуги? 

 
 Які адміністративні послуги є безоплатними? 

 
 Який вид діяльності є адміністративною послугою? 

 
 Які відомості зазначаються у технологічній картці адміністративної 

послуги? 
 
 Які відомості зазначаються у інформаційній картці адміністративної 

послуги? 
 
 Який граничний строк надання адміністративної послуги? 

 
 Київська міська рада прийняла рішення про утворення центру надання 

адміністративних послуг. Який суб’єкт буде затверджувати положення 
про даний структурний підрозділ? 

 
 Хто призначає адміністраторів центру надання адміністративних послуг 

Чернівецької міської ради? 
 
 Який орган затверджує примірні положення про центри надання 

адміністративних послуг? 
 
 При яких органах НЕ можуть створюватись центри надання 

адміністративних послуг? 
 
 Який вид діяльності публічної адміністрації є адміністративною 

послугою? 
 



 Який статус має адміністратор Центру надання адміністративних послуг 
Косівської районної державної адміністрації? 

 
 Що підвищує якість адміністративних послуг? 

 
 Який статус мають Центри надання адміністративних послуг при 

місцевих радах? 
 
 Який принцип надання адміністративних послуг характеризує можливість 

для суб’єктів звернення повсякчасно й оперативно отримувати достовірні 
відомості про надання адміністративних послуг? 

 
 Який принцип надання адміністративних послуг характеризує 

достовірність, повноту і своєчасність подання відомостей про 
адміністративні послуги та порядок їх надання? 

 
 Який принцип надання адміністративних послуг характеризує, що справу 

має бути вирішено якомога швидше, у якомога коротший період часу, 
незважаючи на офіційно відведений на це строк? 

 
 Яку відповідальність несуть посадові особи за порушення вимог у сфері 

надання адміністративних послуг? 
 
 Який інтернет-ресурс забезпечує надання адміністративних  послуг в 

електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації? 
 
 Що визначається як «результат здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або 
юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 
та/або обов’язків такої особи»? 

 
 Яким органом формується і ведеться Реєстр адміністративних послуг? 

 
 Куди зараховується адміністративний збір за надання адміністративних 

послуг? 
 
 Які відомості зазначаються у Реєстрі адміністративних послуг? 

 
 Який статус має адміністратор Центру надання адміністративних послуг 

Чернівецької міської ради? 
 
 Яке адміністративне провадження є юрисдикційним? 



 
 Яка стадія адміністративного провадження носить факультативний 

характер? 
 
 Зміст якого принципу юрисдикційного адміністративного провадження 

визначає, що особа вважається невинною у вчиненні адміністративного 
правопорушення або її дії вважаються правомірними, доки винність особи 
або неправомірність її дій не буде доведено у встановленому законом 
порядку? 

 
 Які адміністративні процедури є установчими? 

 
 Які адміністративні процедури є нормотворчими? 

 
 Яка ознака характеризує адміністративну процедуру? 

 
 Яка з адміністративних процедур належить до втручальних? 

 
 З яких елементів складається адміністративна процедура? 

 
 Яку назву мають адміністративні процедури, пов’язані із виявленням 

фактів порушення права та притягнення винних осіб до відповідальності? 
 
 Яка стадія адміністративної процедури носить факультативний характер? 

 
 На якій стадії адміністративної процедури відбувається вирішення справи 

по суті та прийняття відповідного адміністративного акту? 
 
 На якій стадії адміністративної процедури відбувається збір та фіксація 

інформації, необхідної для вирішення справи? 
 
 З яких елементів складаються етапи адміністративної процедури? 

 
 Зміст якого принципу адміністративної процедури визначає, що орган чи 

посадова особа, які розглядають адміністративну справу, зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені чинними 
нормативно-правовими актами? 

 
 Зміст якого принципу адміністративної процедури передбачає 

необхідність своєчасного, всебічного та повного з’ясування обставин 
кожної справи? 

 



 Зміст якого принципу адміністративної процедури полягає у обов’язку 
посадових осіб здійснювати розгляд та вирішення всіх адміністративних 
справ від імені держави? 

 
 Яке провадження є складовою правотворчих адміністративних процедур? 

 
 Яка із ознак характеризує адміністративні процедури? 

 
 Який з принципів адміністративного судочинства належить до загальних? 

 
 Яка категорія адміністративних справ підсудна Вищому 

адміністративному суду України? 
 
 В якій формі викладається судове рішення, яким адміністративний суд 

вирішує спір по суті? 
 
 Хто є сторонами адміністративного процесу? 

 
 До якого виду публічних спорів належать адміністративні спори за 

зверненням суб’єктів владних повноважень у встановлених законом 
випадках? 

 
 Які суди НЕ ВХОДЯТЬ до системи адміністративних судів? 

 
 Скільки округів включає система апеляційних адміністративних судів? 

 
 На який публічно-правовий спір поширюється юрисдикція 

адміністративних судів? 
 
 Що є предметом адміністративного позову? 

 
 Які порушення в сфері державної служби не можна оскаржити до 

адміністративного суду? 
 
 В межах якого судочинства розглядаються спори з приводу укладання 

адміністративних договорів? 
 
 Який із судових органів НЕ уповноважений розглядати справи 

адміністративної юрисдикції? 
 
 До якого органу можна оскаржити  постанову виконавчого комітету 

місцевої ради про накладення адміністративного стягнення? 



 
 Хто виступає стороною в судовому розгляді адміністративного спору? 

 
 До якої категорії адміністративних спорів належить спір щодо прямого чи 

опосередкованого вторгнення  одного органу у вирішення питань, що 
становлять предмет відання іншого органу? 

 
 До якої категорії адміністративних спорів належить спір щодо заборони 

діяльності політичної партії? 
 
 Які публічно-правові спори НЕ НАЛЕЖАТЬ до юрисдикції 

адміністративних судів? 
 
 Якому суду підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності 

Вищої ради юстиції? 
 
 Який публічно-правовий спір належить до адміністративних спорів за 

зверненням суб’єктів владних повноважень? 
 
 Який нормативно-правовий акт містить визначення адміністративного 

судочинства? 
 
 Наявність якого суб’єкта є обов’язковою умовою визнання спору 

публічним? 
 
 В межах якого провадження здійснюється адміністративне судочинство в 

Україні? 
 
 Ким утворюються і ліквідовуються адміністративні суди? 

 
 Ким визначається кількість суддів місцевого адміністративного суду? 

 
 Яка мінімальна кількість суддів необхідна для перегляду рішень 

Апеляційним адміністративним судом? 
 
 Яка категорія адміністративних справ підсудна Вищому 

адміністративному суду України? 
 
 Який суд буде розглядати адміністративний спір щодо оскарження 

рішення посадової особи виконкому міської ради? 
 
 Який максимальний термін розгляду скарги?  



 
 Яким документом оформлюється звернення громадян? 

 
 Яким документом оформлюється повідомлення особи про незаконну 

діяльність суб’єкта публічної адміністрації? 
 
 Хто є адресатом скарги? 

 
 Який максимальний строк повернення звернення, оформленого з 

порушенням вимог? 
 
 Яким суб’єктом публічної адміністрації здійснюється контроль за 

дотриманням законодавства про звернення громадян? 
 
 Який із документів є видом звернень громадян? 

 
 Що характеризує внутрішній позасудовий контроль діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації? 
 
 Яка специфічна риса відрізняє позасудовий громадський контроль від 

муніципального? 
 
 Яка форма громадського позасудового контролю діяльності публічної 

адміністрації забезпечується Законом України «Про доступ до публічної 
інформації»? 

 
 Який характер мають результати громадського позасудового контролю за 

діяльністю органів публічної адміністрації? 
 
 Інспектором Державної фінансової інспекції у Харківській області було 

проведено перевірку стану дотримання законодавства в Харківській 
обласній клінічній лікарні. До якого виду контролю належить дана 
діяльність? 

 
 До якого виду позасудового контролю належить діяльність суб’єкта 

публічної адміністрації, що має на меті виявити відповідність (або 
невідповідність) фактичної діяльності іншого суб’єкта публічної 
адміністрації раніш визначеним завданням? 

 
 До якого виду позасудового контролю  належить діяльність суб’єкта 

публічної адміністрації, що має на меті не допустити прийняття 



незаконних і недоцільних рішень іншими органами публічної 
адміністрації? 

 
 До якого виду позасудового контролю  належить діяльність суб’єкта 

публічної адміністрації, що має на меті встановити відповідність 
результату дії іншого суб’єкта публічної адміністрації раніше 
поставленим завданням? 

 
 Який орган здійснює позасудовий контроль шляхом заслуховування 

послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище 
України? 

 
 Який орган НЕ МАЄ повноважень здійснювати непрямий парламентський 

контроль? 
 
 Який орган здійснює контроль за надходженням коштів до Державного 

бюджету України та їх використанням від імені Верховної Ради України? 
 
 Хто є суб’єктом громадського контролю за діяльністю публічної 

адміністрації? 
 
 Який вид позасудового контролю за діяльністю публічної адміністрації 

здійснює Рахункова палата України? 
 
 Елементом якого виду контролю діяльності публічної адміністрації є 

подання інтерпеляцій? 
 
 Який вид позасудового контролю за діяльністю публічної адміністрації 

забезпечується Законом «Про звернення громадян»? 
 
 Обласна рада заслухала звіт Голови обласної державної адміністрації про 

виконання делегованих повноважень. Який вид контролю мав місце? 
 
 Депутат обласної Ради подав запит до обласного управління МВС з метою 

пояснення його дій відносно громадянина Н. Який вид контролю мав 
місце? 

 
 Яким видом контролю діяльності публічної адміністрації є подання 

електронної петиції до Київської міської адміністрації? 
 
 Які повноваження мають особи що здійснюють громадський контроль? 

 



 До якого виду контролю належить контроль місцевих державних 
адміністрацій за додержанням архітектурно-будівельних норм? 

 
 Елементом якого виду контролю є конституційне подання 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Конституційного 
Суду? 

 
 Представники громадської організації звернулися до міської ради з 

проханням надати їм певну інформацію відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». До якої моделі громадського 
контролю належать дані дії? 

 
 Яка форма громадського контролю може бути застосована особою, яка 

має певну рекомендацію щодо діяльності органів місцевого 
самоврядування задля  покращення умов життя громадян? 

 
 Яка форма громадського контролю може бути застосована якщо особа 

бажає звернутися з вимогою про поновлення прав і захист законних 
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю) чи рішеннями 
державних органів? 

 
 Який етап здійснення громадського контролю за діяльністю публічної 

адміністрації передбачає оскарження незаконних дій органу публічної 
адміністрації? 

 
 До якого виду позасудового контролю за діяльністю органів публічної 

адміністрації можна віднести перевірку Державною фінансовою 
інспекцією діяльності державного закладу освіти? 

 
 Міська рада прийняла рішення з перевищенням власних повноважень. Які 

дії має право вчинити орган громадського контролю в даному випадку? 
 
 Яка ознака характеризує адміністративну відповідальність? 

 
 Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує 

така ознака, як вина? 
 
 З якого віку особа може притягуватись до адміністративної 

відповідальності? 
 
 Для складу якого адміністративного правопорушення наявність 

спеціального суб’єкта є конструктивною ознакою? 



 
 Яка обставина виключає адміністративну відповідальність? 

 
 Які ознаки притаманні адміністративній відповідальності? 

 
 Що означає протиправність адміністративного правопорушення? 

 
 Що означає винність адміністративного правопорушення? 

 
 Яка із обставин виключає адміністративну відповідальність?  

 
 Яку форму вини при вчиненні адміністративного правопорушення 

передбачає чинне адміністративне законодавство? 
 
 Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризують 

такі ознаки, як вина, мотив і мета? 
 
 Що є загальною ознакою суб’єкта адміністративного проступку? 

 
 Як характеризується форма вини, за якої суб’єкт передбачає настання 

шкідливих наслідків адміністративного правопорушення та легковажно 
розраховує на їх запобігання? 

 
 Який із складів адміністративних правопорушень є бланкетним 

(відсильним)? 
 
 Яка ознака характеризує адміністративну відповідальність? 

 
 Яка ознака є спільною для адміністративної та кримінальної 

відповідальності? 
 
 В чому проявляється поліцентричний характер правового регулювання 

адміністративної відповідальності? 
 
 В якому нормативно-правовому акті наведено визначення 

адміністративного правопорушення? 
 
 Який різновид об’єкту адміністративного правопорушення становить 

сукупність всіх суспільних відносин, які охороняються заходами 
адміністративної відповідальності? 

 



 Який різновид об’єкту становлять конкретні суспільні відносини, яким 
заподіюється шкода правопорушенням, що підпадає під ознаки 
конкретного складу проступку? 

 
 Який з елементів належить до об’єктивної сторони складу 

правопорушення? 
 
 Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує 

така ознака, як місце вчинення правопорушення? 
 
 Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує 

така ознака, як час вчинення правопорушення? 
 
 Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує 

така ознака, як мотив вчинення правопорушення? 
 
 До осіб якого віку застосовуються заходи впливу щодо неповнолітніх? 

 
 У яких формах може виявлятися вина особи при вчиненні нею 

адміністративного правопорушення? 
 
 Які ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення є 

факультативними? 
 
 Який з кодексів містить норми, що встановлюють адміністративну 

відповідальність? 
 
 Якою підставою адміністративної відповідальності є складання протоколу 

про вчинення адміністративного проступку? 
 
 Якою підставою адміністративної відповідальності є вчинення діяння, що 

містить ознаки  адміністративного проступку? 
 
 Яка з ознак характеризує адміністративний проступок? 

 
 Яке адміністративне правопорушення характеризується матеріальним 

складом? 
 
 Яке адміністративне правопорушення характеризується формальним 

складом? 
 
 Яке з правопорушень має альтернативний склад? 



 
 Яка ознака суб’єкта проступку входять до складу адміністративного 

правопорушення? 
 
 Який принцип провадження у справі про адміністративне 

правопорушення характеризує можливість учасників адміністративного 
провадження знайомитись з усіма матеріалами справи?  

 
 Який принцип провадження у справі про адміністративне 

правопорушення характеризує здійснення провадження від імені 
держави?  

 
 Яким суб’єктам можуть призначатися громадські роботи? 

 
 Яка обставина обтяжує відповідальність за адміністративне 

правопорушення? 
 
 Яке адміністративне стягнення може застосовуватися виключно як 

додаткове? 
 
 Яке адміністративне стягнення полягає у виконанні особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення безоплатних суспільно корисних робіт? 
 
 Який максимальний строк застосування виправних робіт? 

 
 Яке з адміністративних стягнень має майновий характер? 

 
 Які є види адміністративних стягнень? 

 
 Яке адміністративне стягнення є триваючим? 

 
 Яке обмеження до особи допускається у зв’язку із застосуванням до неї 

стягнення у вигляді виправних робіт? 
 
 Який максимальний строк для накладення адміністративного стягнення 

має суб’єкт адміністративної юрисдикції? 
 
 Який негативний правовий наслідок настає до осіб, підданих 

адміністративному арешту? 
 
 Щодо якого майна суд може винести постанову про оплатне вилучення 

предмета? 



 
 Який вид стягнення накладається на громадян за правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 
режимі? 

 
 На який строк особа може бути позбавлена права на полювання? 

 
 Який максимальний термін позбавлення особи права на керування 

транспортним засобом за систематичне порушення порядку користування 
таким правом? 

 
 Яке адміністративне стягнення може застосовуватися як додаткове? 

 
 На який максимальний строк особа може бути піддана адміністративному 

арешту? 
 
 На який максимальний строк особа може бути піддана арешту з 

утриманням на гауптвахті? 
 
 Яке адміністративне стягнення НЕ МОЖЕ застосовуватись до жінок? 

 
 Які особи належать до особливої групи учасників провадження в справах 

про адміністративні правопорушення? 
 
 Який процесуальний документ в звичайному провадженні фіксує 

закінчення адміністративного розслідування?  
 
 З яких етапів складається стадія розгляду справи? 

 
 Які дії може вчинити особа, щодо якої складено протокол про 

адміністративне правопорушення, в разі її незгоди із змістом чи формою 
протоколу? 

 
 Який максимальний термін оскарження постанови в справі про 

адміністративні правопорушення?  
 
 До якого органу можна оскаржити постанову місцевого суду про 

накладення адміністративного стягнення? 
 
 При яких органах створюються адміністративні комісії? 

 



 До якого органу можна оскаржити постанову адміністративної комісії про 
накладення адміністративного стягнення? 

 
 Який  орган  забезпечує виконання постанови про оплатне вилучення 

предмета? 
 
 З якого моменту набуває чинності постанова про притягнення до 

адміністративної відповідальності? 
 
 Які є види провадження в справах про адміністративні правопорушення? 

 
 В який максимальний термін повинна бути вручена зацікавленим особам 

копія постанови про адміністративне правопорушення? 
 
 Який суб’єкт залучається для дослідження фактичних даних, що 

фігурують у справі про адміністративне правопорушення? 
 
 Який суб’єкт засвідчення законності процесуальних дій у справі про 

адміністративне правопорушення? 
 
 На які види майна, належного боржникові, не може бути звернене 

стягнення під час примусової сплати штрафу? 
 
 Хто із суб’єктів уповноважений складати протоколи у справах про 

адміністративні правопорушення? 
 
 Хто із суб’єктів уповноважений виносити постанови у справах про 

адміністративні правопорушення? 
 
 Що характеризує правовий статус свідка у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення? 
 
 Яке рішення може прийняти орган чи посадова особа за результатами 

розгляду скарги на постанову в справі про адміністративне 
правопорушення? 

 
 Яка особа належить до суб’єктів, що сприяють здійсненню провадження у 

справі про адміністративне правопорушення? 
 
 Яка особа належить до суб’єктів, що  мають особистий інтерес у справі 

про адміністративне правопорушення? 
 



 Який суб’єкт НЕ УПОВНОВАЖЕНИЙ розглядати справи про 
адміністративні правопорушення? 

 
 Який суб’єкт уповноважений розглядати справи про адміністративні 

правопорушення? 
 
 Яка обставина виключає провадження в справах про адміністративні 

правопорушення? 
 
 Яка із процесуальних дій є заходом забезпечення провадження у справі 

про адміністративні правопорушення? 
 
 Хто має право проводити огляд водія на стан алкогольного сп’яніння? 

 
 Яка особа має право оскаржувати постанову про адміністративне 

правопорушення? 
 
 Який максимальний термін сплати штрафу? 

 
 Ким виконується постанова про позбавлення права керування 

транспортним засобом? 
 
 Ким виконується постанова про конфіскацію предмета або грошей? 

 
 Що є процесуальною підставою перегляду справи про адміністративне 

правопорушення?  
 
 До яких осіб може застосовуватися такий вид стягнення, як 

адміністративний арешт? 
 
 Відразу після винесення постанови про накладення адміністративного 

стягнення у вигляді громадських робіт, громадянин Петренко був 
призваний на строкову військову службу, що призвело до неможливості 
виконання стягнення. Як в такому випадку повинен вчинити суд? 

 
 Яка обставина пом’якшує відповідальність особи  за вчинення 

адміністративного правопорушення? 
 
 Які особи належать до особливої групи учасників провадження в справах 

про адміністративні правопорушення? 
 



 Який процесуальний етап є елементом стадії розгляду справи про 
адміністративне правопорушення? 

 
 Яка постанова може бути винесена у справі про адміністративні 

правопорушення? 
 
 
 В якому випадку виноситься постанова про закриття справи про 

адміністративне правопорушення? 
 
 Який суб’єкт наділений правом оскаржувати постанову в справі про 

адміністративні правопорушення? 
 
 Протягом якого терміну оголошується постанова у справі про 

адміністративне правопорушення? 
 
 Який максимальний термін апеляційного перегляду справи про 

адміністративне правопорушення? 
 
 Який вид стягнення може застосовуватись судом до порушника у разі 

ухилення ним від відбування громадських робіт? 
 
 Які є види постанов в справах про адміністративні правопорушення? 

 
 Яка постанова виноситься при оголошенні усного зауваження? 

 
 Який процесуальний документ виноситься у випадку смерті особи, щодо 

якої було розпочато провадження? 
 
 Який із вказаних підходів до розуміння співвідношення публічного та 

приватного права був домінуючим у правничій науці періоду СРСР? 
 
 Яка із вказаних рис притаманна приватному праву? 

 
 Яка із вказаних форм діяльності є реалізацією публічного інтересу? 

 
 У грудні 2014 року міністром фінансів було затверджено положення про 

самостійний структурний підрозділ міністерства – патронатну службу. До 
якої із груп адміністративно-правових відносин належить вище вказана 
діяльність? 

 



 Окружний адміністративний суд, розглянувши позов громадянина В., 
виніс постанову про визнання протиправним та скасування рішення 
Чернівецької міської ради. До якої із груп адміністративно-правових 
відносин належить вище вказана діяльність? 

 
 У жовтні 2016 року громадянин М. звернувся до територіального органу з 

надання сервісних послуг МВС у м. Львів для зняття з обліку 
транспортного засобу. Який вид публічного адміністрування реалізується 
в цьому випадку? 

 
 Стосовно громадянина С. місцевим судом було застосовано 

адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту. Який вид 
публічного адміністрування реалізується в цьому випадку? 

 
 Розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 

28.05.12 було утворено апарат Рівненської обласної державної 
адміністрації. Який вид публічного адміністрування реалізується в цьому 
випадку? 

 
 28 жовтня 2016 року на сайті Офіційного інтернет-представництва 

Президента України було опубліковано петицію до Президента України з 
вимогою забезпечити можливість голосувати на виборах через мережу 
Інтернет. Який метод адміністративно-правового регулювання при цьому 
реалізується? 

 
 Громадянина Р. було притягнуто до адміністративної відповідальності за 

дрібне хуліганство. Який метод адміністративно-правового регулювання 
при цьому реалізується? 

 
 Обласні державні адміністрації сусідніх областей уклали договір про 

спільне фінансування ремонту дороги. Який метод адміністративно-
правового регулювання при цьому реалізується? 

 
 Громадянин П. отримав ліцензію на здійснення підприємницької 

діяльності. Вкажіть спосіб реалізації методу адміністративного права в 
даному випадку? 

 
 Водій Г. повинен сплатити штраф у розмірі 2000 гривень на протязі 15 

днів з моменту вручення йому постанови про накладення стягнення. 
Вкажіть спосіб реалізації методу адміністративного права в даному 
випадку? 
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 Яке розуміння державної влади пропонує сучасна доктрина  
адміністративного права? 

 
 Яка із ознак характеризує публічну владу?  

 
 Яка із вказаних характеристик є критерієм розмежування публічного та 

приватного права? 
 
 Яке із визначень відповідає поняттю «публічний інтерес»? 

 
 Яка із вказаних рис характеризує адміністративно-правові поняття? 

 
 Як називається характеристика публічної влади, що означає незалежність 

її реалізації від бажання чи небажання об'єктів влади? 
 
 Який із вказаних суб’єктів права є суб’єктом владних повноважень? 

 
 Яка із вказаних рис характеризує відмінність публічного адміністрування 

від реалізації публічної влади? 
 
 До якого виду адміністративної діяльності належить надання 

адміністративних послуг?   
 
 За яким принципом побудована загальна галузь адміністративного права 

України? 
 
 Який із нижче перелічених методів адміністративного права є 

вираженням загально-правового імперативного методу? 
 
 Який із нижче перелічених методів адміністративного права є 

вираженням загально-правового диспозитивного методу? 
 
 Розпорядженням Кабінету міністрів України від 24 червня 2016 року 

призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам 
вищих навчальних закладів та аспірантам. До якої із вказаних груп 
адміністративно-правових відносин належить вище вказана діяльність? 

 
 Інспектор патрульної поліції склав адміністративний протокол про 

порушення правил паркування на громадянина П. До якого виду 
адміністративних повноважень залежно від виду публічно-владної 
діяльності належать дії інспектора? 

 



 До якого виду публічного адміністрування належить діяльність із надання 
адміністративних послуг суб’єктом владних повноважень? 

 
 З яких блоків складалися камералістичні науки? 

 
 Котра із вказаних характеристик відповідає меті поліцейської держави? 

 
 Які види поліції передбачало поліцейське право у XVIII – XIX ст.?  

 
 Який із наступних логічних ланцюжків відповідає етапам становлення та 

розвитку адміністративного права? 
 
 Яку роль відігравало адміністративне право у абсолютних монархіях XIX 

століття? 
 
 Які два центри дослідження та розвитку адміністративного права 

сформувалися у Європі в середині XIX ст.?  
 
 Одним із завершальних етапів у формуванні сучасного адміністративного 

права стало виникнення у Англії та США системи підконтрольності 
адміністрації загальним судам, а також системи розгляду скарг на 
адміністрацію в особливих установах у Франції. Під якою назвою вказані 
нововведення увійшли в систему адміністративного права?  

 
 Які групи суспільних відносин входили до предмету радянського 

адміністративного права? 
 
 У чому полягала основна діяльність поліції добробуту XVIII-XIX ст.? 

 
 Яка із нижче вказаних причин послужила поштовхом до виникнення 

адміністративного права на зміну поліцейському? 
 
 У чому полягала відмінність у розумінні системи адміністративного права 

з позицій французької та німецької доктрин? 
 
 Вкажіть, яка із вказаних рис в розвитку адміністративного права 

проявилася  у XIX-XX ст.? 
 
 На якій із нижче перелічених шкіл базувалася поліцейсько-правова наука 

Австро-Угорщини, до складу якої входила чистина України? 
 



 Назвіть, котрий із нижче перелічених факторів сприяв трансформації 
поліцейського права в адміністративне право у Російській імперії? 

 
 Якими були ідеї перших радянських вчених-адміністративістів щодо 

перспектив розвитку адміністративного права СРСР?  
 
 Який із вказаних інститутів адміністративного права різко заперечувався 

марксистсько-ленінською ідеологією в СРСР? 
 
 Яке із зазначених понять відображає значення поняття принципу як 

юридичної категорії? 
 
 Яка із перерахованих категорій займає панівне становище щодо норм 

адміністративного права? 
 
 Із формуванням та нормативним забезпеченням якого інституту 

адміністративного права пов’язується визнання пріоритету прав і свобод 
людини і громадянина як принципу адміністративного права?  

 
 Який принцип адміністративного права з практичної точки зору означає 

підпорядкування діяльності усіх публічних інститутів потребам реалізації 
та захисту прав людини, утвердження їх пріоритету перед усіма іншими 
цінностями демократичної, соціальної, правової держави? 

 
 Конструкцію якого принципу адміністративного права утворюють такі 

обов’язкові його елементи як законність, юридична визначеність, 
заборона свавілля, доступ до правосуддя, дотримання прав людини, 
заборона дискримінації та рівність перед законом? 

 
 Який принцип адміністративного права передбачає, що особа не може 

зазнати покарання, якщо вона не порушила раніше ухвалених приписів 
права, що набули чинності? 

 
 Який принцип адміністративного права включає в себе положення, що всі 

органи виконавчої влади, як і інші державні органи, діють на підставі 
норм права, які також наділяють їх відповідними повноваженнями? 

 
 Який принцип адміністративного права  означає, що юридичний акт має 

бути передбачуваним щодо його наслідків? 
 



 Елементом якого принципу адміністративного права є формулювання 
юридичного акта з достатньою мірою чіткості (легкодоступністю), щоб 
особа мала можливість спрямовувати свою поведінку? 

 
 Який із принципів адміністративного права характеризує зобов’язання 

держави загалом дотримуватися взятих на себе певних зобов’язань? 
 
 Який із принципів адміністративного права характеризує неможливість 

скасування остаточного судового рішення? 
 
 Який із принципів адміністративного права характеризує незворотність дії 

нормативно-правових актів у часі? 
 
 Зміст якого принципу адміністративного права гарантоване право на 

рівний та ефективний захист? 
 
 Щодо якої категорії осіб може мати місце виняток із дії такого принципу 

адміністративного права, як заборона дискримінації? 
 
 Щодо якої категорії осіб може мати місце виняток із дії такого принципу 

адміністративного права, як заборона дискримінації? 
 
 Зміст якого принципу адміністративного права характеризує відсутність 

особливих юридичних привілеїв у жодної особи чи групи осіб? 
 
 Яка із груп принципів адміністративного права створює  процедурні 

засади забезпечення та реалізації принципу верховенства права? 
 
 Яка група принципів адміністративного права є родовою стосовно 

принципів діяльності публічної адміністрації? 
 
 До якої групи принципів адміністративного права належить принцип 

прозорості? 
 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає обов’язок 

суб’єктів публічної адміністрації забезпечувати інформування приватних 
осіб про вжиті заходи та прийняті рішення та забезпечувати право 
доступу до офіційних документів? 

 
 Зміст якого матеріального принципу належного врядування складає 

обов’язок суб’єктів публічної адміністрації діяти об’єктивно та 
забезпечити виконання своїх повноважень у нейтральний спосіб? 



 
 Який із зазначених принципів адміністративного права належить до 

матеріальних принципів належного врядування? 
 
 Який із зазначених принципів належного врядування передбачає  

обов’язкове інформування суб’єктами публічної адміністрації населення 
про поточні справи, заплановані заходи та прийняті рішення? 

 
 Який із зазначених принципів НЕ НАЛЕЖИТЬ до процесуальних 

принципів належного урядування? 
 
 Який принцип належного врядування передбачає право осіб викласти свої 

погляди письмово або усно, або за допомогою представника за їх 
вибором? 

 
 Який принцип адміністративного права характеризує обов’язковість 

зазначення відповідних підстав для будь-якого несприятливого 
адміністративного акта, прийнятого щодо приватних осіб? 

 
 Зміст якого принципу адміністративного права складає обов’язковість 

формулювання адміністративних актів простою, зрозумілою мовою? 
 
 Зміст якого принципу адміністративного права передбачає можливість 

персонального повідомлення про прийняті адміністративні акти 
зацікавлених осіб? 

 
 Який принцип адміністративного права належить до процесуальних 

принципів належного врядування? 
 
 Зміст якого принципу належного врядування передбачає можливість 

скасування суб’єктами публічної адміністрації адміністративного акта у 
випадку завдання шкоди правам та інтересам приватних осіб? 

 
 Який принцип адміністративного права характеризує обов’язкову 

можливість приватних осіб взяти участь у процедурі прийняття 
адміністративного акта, що прямо або опосередковано зачіпатиме їх 
права? 

 
 Зміст якого принципу належного урядування передбачає необхідність 

понесення справедливих та обґрунтованих витрат приватними особами за 
прийняття адміністративних актів? 

 



 До якого виду джерел адміністративного права можна віднести Закон 
України «Про Національну поліцію» ? 

 
 До якого виду джерел можна віднести нори моралі? 

 
 При виданні нормативного акту Чернігівська міська рада керувалася 

Рекомендаціями Парламентської асамблеї Ради Європи. Яке джерело 
адміністративного права було використане ? 

 
 Що НЕ можна віднести до джерел м’якого права створених ООН ? 

 
 Харківська міська рада затвердила «Правила благоустрою території міста 

Харкова». Що стало джерелом даного виду нормотворчої діяльності 
міської ради ? 

 
 До якого виду джерел адміністративного права можна віднести 

«Правила благоустрою на території населених пунктів Богодухівської 
міської ради» ? 

 
 В якому випадку правова доктрина може виступати в якості регулятора 

суспільних відносин ? 
 
 Як рішення Європейського суду з прав людини можуть впливати на 

чинність норм національного адміністративного законодавства ? 
 
 Вкажіть, яке із вказаних джерел адміністративного права є 

неформалізованим? 
 
 В якому випадку правова доктрина НЕ може застосовуватись як джерело 

права? 
 
 Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» поліція має 

право вживати заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку. 
Знаючи, що нормативного визначення поняття публічної безпеки немає, 
яким джерелом права буде керуватися поліцейський щоб з’ясувати зміст 
даного поняття? 

 
 Який з перерахованих нижче актів НЕ можна віднести до комплексних 

нормативних актів як джерел адміністративного права? 
 



 Яким джерелом адміністративного права керувалося територіальне 
управління Міністерства юстиції, коли прийняло рішення про відмову в 
реєстрації громадської спілки «Мрія»? 

 
 На сайті Харківської міської ради ініціативною групою громадян було 

зареєстровано електронну петицію з проханням обговорити на засіданні 
ради встановлення заборони продажу алкогольних товарів після 22 год. 
Яким джерелом встановлено таке право громадян? 

 
 В якому випадку Рішення сесії міської ради є джерелом права? 

 
 Територіальним відділом Міністерства юстиції було оголошено про 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного 
службовця. Якими джерелами керувався орган при цьому? 

 
 За результатами судового розгляду оскарження постанови про накладення 

адміністративного стягнення судом було прийнято рішення про 
правомірність дій інспектора поліції. Чим керувався адміністративний суд 
в даному випадку? 

 
 Який акт приймається суб’єктом владних повноважень для врегулювання 

найбільш важливих, засадничих питань? 
 
 Яким є обов’язок оберігати історичні пам’ятки та інші культурні цінності? 

 
 Яким є обов’язок сплатити штраф у випадку вчинення адміністративного 

правопорушення? 
 
 Яким спеціальним адміністративно-правовим статусом володіють самотні 

матері? 
 
 Яким спеціальним адміністративно-правовим статусом володіють особи, 

що займаються мисливством? 
 
 Який із зазначених адміністративно-правових режимів територій є 

постійним? 
 
 До якої категорії суб’єктів адміністративної опіки можна віднести 

учасників бойових дій в Афганістані? 
 



 До якого виду обмежень адміністративної правоздатності відноситься 
позбавлення права полювання внаслідок порушення правил використання 
тваринного світу? 

 
 Яка ознака характеризує адміністративну правоздатність фізичної особи? 

 
 До якого виду обмежень адміністративної правоздатності відноситься 

неможливість особи 15-річного віку бути засновником політичної партії? 
 
 Що входить до змісту адміністративної опіки? 

 
 Який із зазначених адміністративно-правових режимів територій 

відноситься до пільгового? 
 
 Який специфічний метод адміністративного примусу застосовується 

виключно до іноземців чи осіб без громадянства?  
 
 Який із зазначених органів виконує рішення суду про примусове 

видворення іноземця або особи без громадянства? 
 
 До яких країн іноземець або особа без громадянства НЕ МОЖУТЬ бути 

примусово видворенні? 
 
 За рахунок яких суб’єктів в першу чергу відшкодовуються витрати, 

пов'язані з видворенням? 
 
 На який строк видвореним іноземцям та особам без громадянства 

забороняється подальший в’їзд в Україну? 
 
 Яким спеціальним адміністративно-правовим статусом володіють 

студенти та аспіранти? 
 
 З якого віку наступає часткова адміністративна дієздатність фізичної 

особи? 
 
 Яке із вказаних обмежень адміністративно-правового статусу 

поширюється на іноземців? 
 
 Який із вказаних суб’єктів права відноситься до членів адміністративного 

колективу?  
 



 Назвіть, від якої із вказаних характеристик залежить обсяг та зміст 
адміністративної дієздатності фізичної особи? 

 
 Яку назву має комплекс суб'єктивних прав і обов'язків особи в сфері 

публічного адміністрування? 
 
 До якого обмеження правоздатності відноситься заборона вступу на 

державну службу для особи, що досягла 65 років? 
 
 Що з наведеного відноситься до обмеження правоздатності, пов’язаного з 

несумісністю певних юридичних відносин? 
 
 Який з наведених спеціальних адміністративно-правових статусів 

обмежує загальний статус особи? 
 
 Що НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до ознак суб’єктивного адміністративно-

правового обов’язку? 
 
 До якого виду відноситься обов’язок водія транспортного засобу мати при 

собі посвідчення на право керування транспортним засобом? 
 
 Який спеціальний адміністративний статус мають особи, що постраждали 

від землетрусів? 
 
 Який спеціальний адміністративний статус мають особи, що торгують 

алкогольними напоями? 
 
 Який спеціальний адміністративний статус мають особи, що працюють в 

дипломатичних представництвах України за кордоном? 
 
 Який спеціальний адміністративний статус мають приватні виконавці? 

 
 Хто може прийняти рішення про примусове повернення іноземця в країну 

походження? 
 
 До яких іноземців та осіб без громадянства не можна застосовувати 

примусове повернення в країну походження? 
 
 Що НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до принципів адміністративної опіки? 

 
 До державного реєстратора були подані документи про створення 

всеукраїнського об’єднання громадян. При перевірці документів 



реєстратор виявив, що подібна назва вже існує у об’єднання, яке діє на 
території Волинської та Львівської областей. Як повинен поступити 
легалізуючий орган у подібному випадку? 

 
 Одна з політичних партій подала державному реєстратору необхідний 

перелік документів для утворення громадської спілки. Яке рішення 
повинен прийняти уповноважений орган з питань реєстрації у такому 
випадку? 

 
 Прокуратурою області до місцевого суду було подано позов про 

припинення  діяльності місцевої релігійної громади. У позові зазначалося, 
що представники релігійної громади проводять свої обряди у 
непристосованому для цього місці, систематично ухиляються від сплати 
податків, агітують про відмову від сплати податків членів громади, а 
також отримають фінансування від закордонних фондів. Який з наданих 
аргументів може стати підставою для припинення діяльності релігійної 
організації за рішенням суду?  

 
 Громадське об’єднання «Ініціативні студенти» діє без статусу юридичної 

особи. Відповідно до рішення вищого органу управління об’єднання 
«Ініціативні студенти» бажає отримати статус юридичної особи. Яким із 
нижче перелічених способів воно може набути статусу юридичної особи? 

 
 Громадське об’єднання «Варта 2016» у своєму складі утворила 

воєнізоване формування «Бійцівський клуб».  Яка адміністративно-
правова санкція накладається на громадське об’єднання «Варта 2016» в 
даному разі відповідно до законодавства? 

 
 Який із нижче вказаних суб’єктів НЕ може бути членом політичної партії? 

 
 Хто із зазначених суб’єктів може бути засновником громадської спілки? 

 
 Засновником якого громадського формування може бути громадська 

організація з статусом юридичної особи ? 
 
 Створення якого громадського формування потребує не менше ніж 10 

засновників? 
 
 Створення якого громадського формування потребує не менше ніж 100 

засновників? 
 



 Членами якого громадського об’єднання можуть бути особи, які досягли 
14 річного віку?  

 
 Членами якого громадського об’єднання можуть бути лише громадяни 

України, які мають право голосу на виборах? 
 
 Яким документом визначається джерела надходжень і порядок 

використання коштів та іншого майна громадського об'єднання? 
 
 Які права має громадська організація, без статусу юридичної особи? 

 
 В якому випадку порушено принцип відсутності майнового інтересу 

членів (учасників) громадського об’єднання? 
 
 В якому випадку порушено принцип вільного вибору території діяльності 

при створенні та діяльності громадського об’єднання?  
 
 До Міністерства юстиції України подано заяву про реєстрацію 

Всеукраїнської правозахисної громадської організації «Національне 
антикорупційне бюро по боротьбі з хабарництвом в медичних закладах». 
До заяви додано повний пакет документів передбачених законодавством 
України. Яке рішення повинен прийняти реєструючий орган? 

 
 На реєстрацію подано заяву про утворення первинного осередку 

політичної партії, створеного в Чернівецькому національному 
університеті. До заяви поданий повний пакет документів, передбачених 
чинним законодавством. Яке рішення повинен прийняти реєструючий 
орган? 

 
 При проведенні правової експертизи документів, поданих на реєстрацію 

громадського об’єднання, реєструючим органом виявлено відсутність 
даних про джерела фінансування громадської організації. Який документ 
повинен містити дану інформацію?  

 
 При проведенні правової експертизи статуту громадської організації 

«Майбутнє нації в наших руках» виявлено, що його положення 
суперечать законодавству України. Крім того, у протоколі установчих 
зборів відсутній підпис голови зборів. Яке рішення повинен прийняти 
суб’єкт реєстрації? 

 
 Згідно статуту громадської організації, поданого на реєстрацію, основною 

метою діяльності організації є отримання прибутку з метою задоволення  



економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів 
членів. 

 
 Яке рішення повинен прийняти суб’єкт реєстрації? 

 
 Територіальне управління юстиції зупинило розгляд документів поданих 

на державну реєстрацію громадською організацією «Майбутнє нації в 
наших руках» в зв’язку з тим, що до протоколу установчих зборів не було 
долучено реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах. З спливом 
встановленого терміну, громадською організацією не надано відповідний 
документ. Яке рішення приймає суб’єкт реєстрації? 

 
 Що є підставою припинення членства в громадському об’єднанні? 

 
 При проведенні реєстрації відокремленого підрозділу громадської 

організації, «Майбутнє в наших руках» виявлено, що статутом 
громадської організації не передбачено створення відокремлених 
підрозділів. Яке рішення повинен прийняти суб’єкт реєстрації? 

 
 Які відомості НЕ повинен  містити статут громадського об’єднання? 

 
 Яким документом встановлюється порядок формування органів 

управління громадського об'єднання? 
 
 З якого моменту припиняється членство в громадській організації? 

 
 Який документ видається за результатами реєстрації громадської 

організації зі статусом юридичної особи? 
 
 Які підстави для відмови в державній реєстрації громадського 

об’єднання? 
 
 Які підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної 

реєстрації громадського об’єднання? 
 
 Хто приймає рішення про припинення діяльності громадського 

об’єднання шляхом саморозпуску або реорганізації?  
 
 Статут якого об’єднання громадян може НЕ містити відомостей про 

джерела надходження і порядок використання коштів? 
 
 Де можуть створюватися та діяти структурні осередки політичних партій? 



 
 Рішенням установчих зборів громадської організації було утворено орган 

управління, створення та повноваження якого не передбачено 
затвердженим статутом організації. Яке рішення повинен прийняти 
суб’єкт реєстрації? 

 
 Як розподіляються кошти та майно громадського об’єднання у випадку 

припинення його діяльності шляхом саморозпуску? 
 
 Що може бути джерелом коштів політичної партії? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

кадрову роботу, що забезпечує службові та трудові правовідносини 
співробітників? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають заходи 

соціально-правового захисту публічних службовців? 
 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

систему оплати праці публічних службовців? 
 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

управління фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами 
органу публічної влади? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

забезпечення ведення статистичної звітності органу публічної влади? 
 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

забезпечення довідково-аналітичної, нормативно-правової бази органу 
публічної влади? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

обов’язок органів публічної влади та їх посадових осіб об’єктивно і 
вчасно розглядати звернення громадян? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

здійснення у випадках, визначених законом, національною поліцією  
провадження у справах про адміністративні правопорушення? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають вжиття 

національною поліцією заходів, спрямованих на усунення загроз життю та 



здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 
учинення кримінального, адміністративного правопорушення? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають 

регулювання національною поліцією дорожнього руху та здійснення 
контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 

місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення соціального 
захисту  працюючих,  зайнятих  на роботах з шкідливими умовами праці? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 

місцевих державних адміністрацій щодо організації побутового і 
транспортного обслуговування населення? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 

органів місцевого самоврядування з організації семінарів, конференцій з 
питань безоплатної первинної правової допомоги? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо внесення подань до відповідних органів про 
притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують 
законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо звернення до суду про визнання незаконними актів 
органів виконавчої влади, які обмежують права територіальної громади? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження Національної поліції 

щодо здійснення інформаційної взаємодії з іншими органами державної 
влади України, органами правопорядку іноземних держав? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження Національної поліції 

щодо наповнення бази зареєстрованих в органах внутрішніх справ 
кримінальних або адміністративних правопорушень? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження, що передбачають 

обов’язок державного реєстратора у разі виникнення сумніву щодо 
справжності документів для державної реєстрації негайно повідомити про 
це відповідні правоохоронні органи? 

 



 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 
державного реєстратора передати до інформаційних систем Пенсійного 
фонду України відомостей про проведення певної реєстраційної дії? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження служби управління 

персоналом державного органу щодо здійснення контролю за 
встановленням надбавок за вислугу років? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 

Міністерства освіти і науки України? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 

Державної фіскальної служби України? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень належить повноваження 

Кабінету Міністрів України з вжиття заходів щодо забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить повноваження 

Державної міграційної служби з вжиття у межах компетенції заходів для 
сприяння реалізації прав біженців та інших категорій мігрантів? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить повноваження 

місцевих державних адміністрацій з розробки проектів програм 
соціально-економічного  розвитку? 

 
 Яку назву мають адміністративні повноваження уповноваженої особи 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку здійснювати 
підготовку документів, необхідних для реєстрації фізичних осіб за місцем 
проживання? 

 
 Що є підставою припинення адміністративних повноважень 

Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу? 

 
 Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при 

встановленні того, що Державне агентство земельних ресурсів України є 
правонаступником Державного комітету України із земельних ресурсів? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень належить повноваження 

місцевої державної адміністрації зі здійснення заходів щодо своєчасного 
запобігання масовому безробіттю? 



 
 До якого виду адміністративних повноважень належить повноваження 

місцевої державної адміністрації з виконання програми  щодо  
обов'язковості  повної загальної середньої освіти? 

 
 Який спосіб виникнення адміністративних повноважень має місце при 

утворенні громадського об’єднання, яке в своїй діяльності буде 
реалізовувати делеговані владні повноваження? 

 
 Який спосіб виникнення адміністративних повноважень має місце при 

утворенні територіальних органів Державної фіскальної служби? 
 
 Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при 

визнанні Державної фіскальної служби правонаступником Міністерства 
доходів і зборів? 

 
 Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при 

визнанні Державної фінансової інспекції правонаступницею Контрольно-
ревізійного управління? 

 
 Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при 

неможливості Президента України виконувати повноваження за станом 
здоров’я?  

 
 Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при 

прийнятті Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету 
Міністрів України? 

 
 Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце у разі 

виявлення факту подвійного громадянства голови місцевої державної 
адміністрації? 

 
 Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при 

реорганізації Міністерства доходів і зборів у Державну фіскальну службу? 
 
 Що є підставою припинення повноважень Кабінету Міністрів України? 

 
 Який із наступних структурних підрозділів чи посадових осіб 

міністерства має факультативний характер? 
 
 Яку функцію при міністерстві виконує Колегія міністерства? 

 



 Який підрозділ НЕ входить до структури служб, агентств та інспекцій? 
 
 В якому порядку призначаються на посади голови Антимонопольного 

комітету України та Фонду державного майна? 
 
 Які акти уповноважені приймати агентства? 

 
 Хто уповноважений скасовувати акти міністерств? 

 
 В якому порядку призначаються на посади керівники агентств? 

 
 Кабінет Міністрів України подав Верховній Раді України пропозиції 

стосовно визначення переліку об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації.  Який вид повноважень було реалізовано? 

 
 Кабінет Міністрів України розробив проект закону про Державний 

бюджет України та підготовив його для подання до Верховної ради 
України. Який вид повноважень було реалізовано? 

 
 На засіданні урядового комітету було обговорено заходи щодо 

забезпечення функціонування системи безоплатної правової допомоги. 
Який вид повноважень було реалізовано? 

 
 На засіданні Кабінету Міністрів України було обговорено питання  про 

придбання за кордоном у власність України об’єкта нерухомого майна для 
розміщення закордонної дипломатичної установи України. Який вид 
повноважень було реалізовано? 

 
 Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення 

обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших 
утворених відповідно до закону військових формувань. До якого виду 
належать дані повноваження? 

 
 Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив Положення про 

Міністерство інфраструктури. Який вид повноважень було реалізовано? 
 
 Кабінет Міністрів України скасував наказ Міністерства охорони здоров’я 

у зв’язку з порушенням процедури його прийняття. Який вид 
повноважень було реалізовано? 

 
 Кабінет Міністрів подав пропозицію Президенту України  щодо 

скасування розпорядження голови Черкаської обласної державної 



адміністрації, у зв’язку з невідповідністю Закону України «Про вищу 
освіту», з одночасним зупиненням його дії. Який вид повноважень було 
реалізовано? 

 
 У якій формі Кабінет Міністрів України видає акти з організаційних 

питань, наприклад з приводу призначення на посаду керівника Державної 
служби земельних ресурсів? 

 
 Яку функцію виконує патронатна служба міністерства інфраструктури? 

 
 До повноважень Кабінету Міністрів України належить призначення на 

посаду керівників Центральних органів виконавчої влади. Яким актом буде 
оформлено призначення? 

 
 Яким повноваженням наділений Кабінет Міністрів України? 

 
 Діяльність якого із суб’єктів публічної адміністрації координують Голови 

місцевих державних адміністрацій? 
 
 Якими актами регулюються організаційні питання внутрішньої діяльності 

місцевих державних адміністрацій? 
 
 Яким органом публічної адміністрації є Чернівецька обласна державна 

адміністрація? 
 
 Який із органів публічної адміністрації уповноважений здійснювати 

підготовку та виконання місцевого бюджету Івано-Франківської області? 
 
 Який із актів голів місцевих державних адміністрацій є обов’язковим  для 

виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами та 
посадовими особами? 

 
 Який із органів публічної адміністрації подає Президенту кандидатуру на 

посаду Голови Обласної державної адміністрації? 
 
 В якому із випадків НЕ МОЖУТЬ бути припинені повноваження Голів 

місцевих адміністрацій? 
 
 Якому із суб’єктів публічної адміністрації підконтрольний юридичний 

сектор Путильської РДА? 
 



 Якому із структурних підрозділів Сторожинецької районної державної 
адміністрації притаманні такі адміністративні повноваження як правове, 
організаційне та інформаційне забезпечення діяльності адміністрації? 

 
 Які структурні підрозділи утворюють урядові комітети? 

 
 Хто з перерахованих працівників міністерства економіки має статус 

державного службовця? 
 
 Який підрозділ центрального органу виконавчої влади створюється для 

підготовки рекомендацій щодо виконання завдань органу? 
 
 Хто формує склад місцевих державних адміністрацій? 

 
 Який принцип лежить в основі діяльності місцевих державних 

адміністрацій? 
 
 Голова обласної державної адміністрації видав розпорядження про 

утворення  Департаменту екології та природних ресурсів. З якого моменту 
воно набуває чинності? 

 
 Голова обласної державної адміністрації видав розпорядження, що 

суперечило Конституції України. Хто має право його скасувати? 
 
 Голова Львівської обласної державної адміністрації призначив свого 

заступника. З ким він обов’язково повинен був погодити дане 
призначення? 

 
 Кому Кабінет Міністрів подає пропозицію щодо скасування актів 

місцевих державних адміністрацій,  які суперечать Конституції ? 
 
 Міністерство освіти та науки України видало наказ з порушенням Закону 

України «Про вищу освіту». Які дії має право вчинити Кабінет Міністрів 
України? 

 
 На засіданні урядового комітету з питань соціальної політики та 

гуманітарного розвитку було обговорено проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про особливості соціального захисту розлучених із 
сім'єю дітей, які не є громадянами України».  Який акт буде прийнято за 
результатами розгляду ? 

 



 Який з перерахованих суб’єктів НЕ володіє правотворчою ініціативою  
щодо  прийняття  актів  Кабінету Міністрів України ?  

 
 Представники громадського телебачення мають намір поінформувати 

населення про роботу Міністерства інформаційної політики за останній 
квартал. Куди їм необхідно звернутися щоб отримати необхідну 
інформацію ? 

 
 На засіданні колегії міністерства соціальної політики було обговорено 

пропозиції «Про внесення змін до «Порядку забезпечення інвалідів 
автомобілями».  Який акт буде прийнято за результатами розгляду ? 

 
 У міністерстві економіки є вакантна посада. Який структурний підрозділ 

буде займатися організацією проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади ? 

 
 Поруч з будинком громадянина Івасюти О.М. фермерське господарство 

скидає неочищені стічні води до місцевої річки. Цим самим фермер 
порушує конституційне право громадянина на безпечне для життя 
довкілля. До повноважень якого органу належить реалізація контрольно-
наглядових функцій за дотриманням вимог законодавства даним 
фермерським господарством? 

 
 Керівник Державного агентства водних ресурсів вийшов з громадянства 

України. У зв’язку з цим він не може більше виконувати свої 
повноваження. Хто повинен запропонувати кандидатуру нового керівника 
для призначення? 

 
 З ким потрібно погодити структуру  апарату  новоутвореної Державної 

служби геодезії, картографії та кадастру ? 
 
 При обласній державній адміністрації Тернопільської області було 

утворено управління лісового та мисливського господарства. Керівником 
було призначено громадянина Лисенко Л.Д. З ким потрібно було 
погодити призначення даного керівника ? 

 
 Розпорядженням голови Васильківської районної державної адміністрації 

було передано земельну ділянку у постійне користування громадянину 
Соломку Р.Т., чим було порушено Земельний кодекс України.  Хто НЕ 
уповноважений  скасувати дане розпорядження ?  

 



 Який із суб’єктів публічної адміністрації спрямовує та координує 
діяльність  Кіцманської районної державної адміністрації? 

 
 Перед яким суб’єктом публічної адміністрації щорічно звітує Голова 

Чернівецької обласної державної адміністрації? 
 
 Хто очолює місцеві державні адміністрації? 

 
 Хто призначає керівника апарата Коломийської Районної державної 

адміністрації? 
 
 Хто може висловити недовіру Голові Глибоцької Районної державної 

адміністрації? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить його право 

скасовувати акти міністерств? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить формування 

ним  правової політики держави? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить його право 

погоджувати кандидатури заступників голів обласних державних 
адміністрацій? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить його право 

подавати Президенту пропозицій щодо скасування актів місцевих 
державних адміністрацій? 

 
 До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить його право 

видавати постанови? 
 
 Перед ким відповідальні голови місцевих державних адміністрацій при 

здійснення своїх повноважень? 
 
 Яке з перелічених адміністративних повноважень НЕ належить 

Президенту України? 
 

 Які з перелічених повноважень Президента України є установчими? 
 
 Хто з перелічених суб’єктів призначає та звільняє з посади секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України? 
 



 Хто з перелічених суб’єктів призначає на посаду та звільняє з посади 
Голову Адміністрації Президента України? 

 
 Яке з перелічених адміністративних повноважень належить Президенту 

України?  
 
 Президент України своїм указом зупинив дію розпорядження Кабінету 

Міністрів України та звернувся до Конституційного суду щодо їх 
конституційності. До якої групи належить дане повноваження? 

 
 Президент України вніс до Верховної ради України подання щодо 

призначення Іванова Головою Служби безпеки України. До якої групи 
належить дане повноваження Президента України? 

 
 Президент України звернувся до Конституційного Суду України з 

поданням щодо визнання рішення голови Сторожинецької районної 
державної адміністрації, як такого, що суперечить Конституції та законам 
України. До якої групи належить дане повноваження Президента 
України? 

 
 Чернівецька міська рада встановила штраф за порушення правил торгівлі 

на ринках міста Чернівці. До якого виду повноважень належить вказана 
діяльність Чернівецької міської ради? 

 
 В чому полягають правоохоронні повноваження Хотинської районної 

ради? 
 
 Хто із зазначених суб’єктів обирає Голову Чернівецької обласної ради? 

 
 Якими адміністративними повноваженнями наділена Інспекція із 

благоустрою Чернівецької міської ради? 
 
 Якими адміністративними повноваженнями наділена адміністративна 

комісія Чернівецької міської ради? 
 
 Хто із зазначених суб’єктів  обирає голову Кіцманської районної ради? 

 
 Кому із зазначених суб’єктів підзвітний та підконтрольний Виконавчий 

комітет Хотинської міської ради? 
 
 Які зміни місцевої влади НЕ передбачені концепцією реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади? 



 
 Що є принципом діяльності органів місцевого самоврядування? 

 
 Який принцип відображає організаційно-правові форми діяльності органів 

місцевого самоврядування? 
 
 Який принцип  полягає в тому, що основні суб’єкти місцевого 

самоврядування - територіальні громади та їх органи – є елементами 
державного апарату не належать  до механізму держави?  

 
 Яку функцію місцевого самоврядування реалізує Снятинська міська рада, 

здійснюючи  перевірку посадових осіб виконавчого комітету? 
 
 Яким документом регулюється вирішення організаційно-процедурні 

питання діяльності Виконавчого комітету Чернівецької міської ради? 
 
 Який акт належить до актів локальної нормотворчості  місцевих рад? 

 
 Елементом реалізації якого виду повноважень місцевої ради є управління 

комунальними об’єктами? 
 
 Кому із зазначених суб’єктів підзвітній  та підконтрольний Виконавчий 

комітет Чернівецької міської ради? 
 
 В якій із запропонованих форм здійснюється громадський контроль за 

діяльністю органу місцевого самоврядування? 
 
 Реалізуючи яку функцію місцевого самоврядування, Чернівецька міська 

рада здійснює правове регулювання комунальних відносин? 
 
 Як часто сільський голова зобов’язаний звітувати про свою діяльність 

перед громадою? 
 
 До якого виду органів публічної адміністрації належить Коровійська 

сільська рада? 
 
 Якими повноваженнями наділена громадська рада при Івано-Франківській 

міській раді? 
 
 Хто із зазначених осіб посадових осіб Делівської сільської рад є виборною 

особою? 
 



 Яким способом може здійснюватися громадський контроль за діяльністю 
органів місцевого самоврядування? 

 
 Ким обирається Глибоцький селищний голова? 

 
 Який із видів повноважень НЕ УПОВНОВАЖЕНА здійснювати 

Долинська сільська рада? 
 
 Яким із видів адміністративних повноважень наділений виконавчий 

комітет Мамаївської сільської ради? 
 
 Якими адміністративними повноваженням наділений апарат Тлумацької 

районної ради? 
 
 До складу якого органу місцевої ради входить Староста  відповідного 

населеного  пункту? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень належить право Тлумацької 

районної ради встановлювати місцеві податки? 
 
 До якого виду адміністративних повноважень належить право Тлумацької 

районної ради встановлювати розмір адміністративних стягнень за 
порушення правил торгівлі на ринках? 

 
 Якими повноваженнями наділений апарат відповідної районної ради? 

 
 Чернівецька міська рада прийняла рішення про заборону підвищення 

вартості парковки на території КП «Калинівський ринок». Яке 
адміністративне повноваження міської ради було реалізоване у такому 
випадку? 

 
 Чернівецькою міською радою було прийняте рішення про проведення 

аукціону по приватизації нежитлового приміщення, що знаходиться у 
комунальній власності. Яке адміністративне повноваження міської ради 
було реалізоване у такому випадку? 

 
 Чернівецька міська рада відмовила автотранспортному підприємству у 

продовженні контракту на пасажирські перевезення за маршрутом №5 у 
м.Чернівці. Яке адміністративне повноваження міської ради було 
реалізоване у такому випадку? 

 



 Чернівецька міська рада затвердила положення «Про впорядкування 
розміщення зовнішньої реклами у м. Чернівці». Яке адміністративне 
повноваження міської ради було реалізоване у такому випадку? 

 
 У чому полягають нормотворчі повноваження Хотинської районної ради? 

 
 З кого формується особовий склад військо-цивільних адміністрацій? 

 
 З якого моменту припиняють свою діяльність військово-цивільні 

адміністрації, створені замість місцевих рад? 
 
 Ким із перелічених суб’єктів НЕ може бути створена юридична особа 

публічного права? 
 
 Яким суб’єктом публічної адміністрації створюється та ліквідовується 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку? 
 
 
 Який із перелічених суб’єктів НЕ належить до установ публічного права: 

 
 Постановою Кабінету Міністрів України було створено Українську 

військово-медичну академію. До якого виду суб’єктів публічної 
адміністрації буде належати останній? 

 
 До якого виду суб’єктів відноситься Фонд соціального захисту інвалідів? 

 
 Що  є основною метою діяльності установ публічного права? 

 
 Яка юридична особа публічного права належить до фондів публічного 

права? 
 
 Яка юридична особа публічного права належить до національних комісій 

регулювання природних монополій? 
 
 Що із зазначеного належить до установ публічного права? 

 
 Що із зазначеного НЕ НАЛЕЖИТЬ до установ публічного права? 

 
 Яка з зазначених осіб належить до категорії «близькі особи» згідно 

антикорупційного законодавства? 
 



 Який із зазначених дарунків є порушенням обмеження на одержання 
дарунків та пожертв особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави чи місцевого самоврядування? 

 
 Спеціаліст юридичного відділу районної державної адміністрації 

зареєструвався кандидатом у депутати до місцевої ради. Як у такому 
випадку повинен вчинити керівник служби персоналу державної 
адміністрації?  

 
 Яка діяльність особи, що займає посаду спеціаліста управління економіки 

і фінансів обласної державної адміністрації буде вважатися порушенням 
нею принципу політичної неупередженості?  

 
 Яка зі зазначених посад належить до вищого корпусу державної служби? 

 
 Громадянин С. оскаржив своє звільнення з посади керівника структурного 

підрозділу обласної державної адміністрації за ч.2 ст.87 ЗУ «Про 
державну службу» (встановлення невідповідності займаній посаді 
протягом строку випробування). До скарги він подав ряд аргументів на 
свою користь. Який з них є правомірним і може бути врахований при 
задоволенні скарги? 

 
 У службовця, який працює на посаді керівника структурного підрозділу 

районної державної адміністрації, виник сумнів щодо законності 
доручення заступника голови районної адміністрації. Як він повинен 
діяти у такому випадку?  

 
 Який орган забезпечує формування та здійснює державну політику у 

сфері державної служби? 
 
 Спеціаліст юридичного відділу районної державної адміністрації 

зареєструвався кандидатом у депутати до місцевої ради. Як у такому 
випадку повинен вчинити керівник служби персоналу державної 
адміністрації? 

 
 Яка діяльність особи, що займає посаду спеціаліста управління економіки 

і фінансів обласної державної адміністрації буде вважатися порушенням 
нею принципу політичної неупередженості? 

 
 Яка зі зазначених посад належить до вищого корпусу державної служби?  

 



 Громадянин С. оскаржив своє звільнення з посади керівника структурного 
підрозділу обласної державної адміністрації за ч.2 ст.87 ЗУ «Про 
державну службу» (встановлення невідповідності займаній посаді 
протягом строку випробування). До скарги він подав ряд аргументів на 
свою користь. Який з них є правомірним і може бути врахований при 
задоволенні скарги? 

 
 У службовця, який працює на посаді керівника структурного підрозділу 

районної державної адміністрації, виник сумнів щодо законності 
доручення заступника голови районної адміністрації. Як він повинен 
діяти у такому випадку? 

 
 Який орган забезпечує формування та здійснює державну політику у 

сфері державної служби?  
 
 Службовець місцевого управління юстиції був обраний народним 

депутатом України. Яку підставу припинення відносин державної служби 
слід вказати у наказі про його звільнення?  

 
 У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів, Міністерством 

юстиції України було прийнято рішення про скорочення штату 
територіальних управлінь міністерства. Яку підставу припинення 
відносин державної служби слід вказати у наказі про звільнення 
службовців територіальних управлінь? 

 
 При порушенні дисциплінарної справи щодо державного службовця 

вияснилось, що створити постійну дисциплінарну комісію в органі 
неможливо. Який порядок розгляду дисциплінарної справи у такому 
випадку?  

 
 Яку із зазначених посад віднесено до патронатної служби? 

 
 Яку відповідальність несе державний службовець у разі спільного 

заподіяння з іншими службовцями матеріальної шкоди? 
 
 Якому обмеженню піддається державний службовець на строк дії щодо 

нього дисциплінарного стягнення? 
 
 До якого органу може оскаржити рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення державний службовець категорії «А»? 
 



 Яка мінімальна кількість членів дисциплінарної комісії з розгляду 
дисциплінарних справ державних службовців? 

 
 Що із зазначеного НЕ НАЛЕЖИТЬ до обставин, що пом’якшують 

дисциплінарну відповідальність державних службовців? 
 
 За який дисциплінарний проступок державний службовець підлягає 

звільненню? 
 
 Який із зазначених заходів НЕ НАЛЕЖИТЬ до дисциплінарних стягнень 

державних службовців? 
 
 Що із зазначеного НЕ НАЛЕЖИТЬ до заохочень, які застосовуються до 

державних службовців? 
 
 Які норми визначаються правилами внутрішнього службового розпорядку 

державного органу? 
 
 Як часто керівник проводить оцінювання результатів службової 

діяльності своїх підлеглих? 
 
 Коли просування по службі державного службовця є неможливим? 

 
 За яких умов державному службовцю присвоюється черговий ранг поза 

межами відповідної категорії посад? 
 
 Протягом якого часу державному службовцю не присвоюється черговий 

ранг? 
 
 На яку категорію посад здійснюється виключно строкове призначення? 

 
 З якого моменту особа, яка вперше вступає на посаду, набуває статусу 

державного службовця? 
 
 Хто утворює конкурсну комісію на зайняття вакантної посади керівника 

територіального органу міністерства? 
 
 Хто утворює конкурсну комісію на зайняття вакантної посади державного 

службовця категорії «А»? 
 



 За якої умови НЕ МОЖЕ бути скасоване рішення конкурсної комісії з 
оголошенням повторного конкурсу на заміщення посади державної 
служби? 

 
 Після проведення спеціальної перевірки щодо переможця конкурсу на 

посаду державної служби, було виявлено ряд обмежень щодо його вступу 
на державну службу. Яке рішення повинна прийняти конкурсна комісія у 
такому випадку? 

 
 Державний службовець Кіцманської районної державної адміністрації 

виявив бажання взяти участь у конкурсі на заміщення посади в 
Кіцманській районній державній адміністрації. Якого документу буде 
достатньо для його участі у цьому конкурсі? 

 
 Де обов’язково треба розміщувати оголошення про проведення конкурсу 

на заміщення посад державної служби? 
 
 За результатом проведення конкурсу на заміщення посади державної 

служби двоє із претендентів набрали однакову кількість балів. Як в такій 
ситуації повинна діяти конкурсна комісія? 

 
 Державний службовець не з’являвся на роботу більш ніж 120 днів підряд 

внаслідок захворювання, не пов’язаного із проходженням служби. 
Керівник вирішив звільнити даного службовця із займаної посади. Яка 
підстава звільнення повинна бути вказана у наказі? 

 
 Який із нижче вказаних суб’єктів є державним службовцем? 

 
 Особа, яка претендує на заняття посади в органі виконавчої влади, подала 

до відповідного органу перелік відомостей для проведення спеціальної 
перевірки щодо неї.  Що із зазначеного є зайвим? 

 
 На яких осіб НЕ поширюється дія Закону «Про державну службу»? 

 
 На яких осіб поширюється дія Закону «Про державну службу»? 

 
 Що є підставою для поділу посад на категорії? 

 
 Яка посада державної служби належить до категорії Б? 

 
 Після укладення угоди про прибирання сміття на території населеного 

пункту Н-ськ, між підприємством "Мрія" та Н-ською міською радою 



 виявилось, що підприємство "Мрія" в даній угоді представляв бувший 
начальник відділу житлово-комунального господарства Н-ської міської 
ради, який звільнився з посади 10 місяців тому. Які юридичні наслідки 
буде мати такий правочин? 

 
 До якого виду посад належать посади керівників інспекцій? 

 
 Який вид діяльності не реалізується в межах виконання функцій 

державної служби? 
 
 Здійснення якої функції НЕ НАЛЕЖИТЬ до компетенції керівника 

державної служби органу? 
 
 Яким із видів діяльності може займатись Голова Сторожинецької РДА? 

 
 Яка ознака нормативного акту публічної адміністрації відноситься до 

спеціальних? 
 
 Яка ознака нормативного акту публічної адміністрації відноситься до 

загальних? 
 
 Що означає офіційність нормативного акту публічної адміністрації? 

 
 Що означає імперативний характер нормативного акту публічної 

адміністрації? 
 
 Які нормативні акти видаються місцевими державними адміністраціями? 

 
 Які нормативні акти видаються Службою Безпеки України? 

 
 Який з наведених нормативних актів публічної адміністрації відноситься 

до внутрішніх? 
 
 Яку назву має нормативний акт, що визначає статус, обсяг повноважень 

органів виконавчої влади? 
 
 Як називається нормативний акт, що встановлює механізм реалізації прав 

та обов'язків фізичних і юридичних осіб? 
 
 В якій частині нормативного акту вказується причини та необхідність 

його прийняття? 
 



 Яка частина нормативного акту містить норми щодо вступу його в силу? 
 
 Яка з наведених вимог до нормативного акту відноситься до 

організаційно-технічних? 
 
 Яка з наведених вимог до нормативного акту відноситься до загальних? 

 
 Яка з наведених вимог до нормативного акту відноситься до спеціально-

юридичних? 
 
 Яка ознака характеризує нормативний акт як результат прояву волі 

суб'єкта публічної влади, персоніфікованої у волі суб'єкта видання акта? 
 
 До якого виду нормативних актів можна віднести Постанову від 21 січня 

2013 р. № 22 «Про внесення змін до Порядку надання Україною 
гуманітарної допомоги»? 

 
 Який з наведених актів НЕ НАЛЕЖИТЬ до нормативних актів Президента 

України? 
 
 Які нормативні акти приймаються Міністерством закордонних справ? 

 
 Які нормативно-правові акти публічної адміністрації підлягають 

державній реєстрації? 
 
 Ким здійснюється державна реєстрація актів міністерств Автономної 

Республіки Крим? 
 
 Протягом якого строку нормативно-правовий акт публічної адміністрації 

подається на державну реєстрацію? 
 
 Що з наведеного містить в собі змістовна частина нормативного акту 

публічної адміністрації? 
 
 Який акт публічної адміністрації буде автоматично вважатися незаконним 

з моменту його прийняття? 
 
 Які види нормативних актів публічної адміністрації можна виділити за 

порядком їх прийняття? 
 
 Який нормативний акт відноситься до актів, що діють на окремій 

території? 
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 В якому випадку фізичні особи можуть оскаржувати «внутрішні» 

нормативні акти публічної адміністрації? 
 
 Відповідно до якого виду вимог нормативно-правові акти мають бути 

оптимальними, доцільними, цілеспрямованими та ефективними? 
 
 До якого виду нормативних актів публічної адміністрації слід віднести 

Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження форм заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» 

 
 Протягом якого строку проводиться державна реєстрація наказу 

Міністерства охорони здоров’я України? 
 
 Які акти публічної адміністрації підлягають обов’язковій державній 

реєстрації? 
 
 Підприємець Н. був оштрафований за незаконну торгівлю спиртними 

напоями у закладі громадського харчування, власником якого він був. 
При виясненні обставин справи підприємець дізнався, що місяць тому він 
був позбавлений відповідної ліценції, про що повідомлений не був. Як яка 
вимога до адміністративного акту порушується у такому випадку?  

 
 Сержант патрульної служби склав постанову про адміністративне 

правопорушення, передбачене ст.130 КпАП (керування транспортним 
засобом у стані сп’яніння) щодо громадянина Н. про накладення на нього 
адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування 
транспортним засобом. Як яка вимога до адміністративного акту була 
порушена у даному випадку?  

 
 Міською радою був наданий дозвіл на будівництво багатоповерхового 

житлового будинку. Через декілька місяців після початку робіт відбулося 
руйнування стіни сусідньої будови обласної лікарні, оскільки викопаним 
котлованом були пошкоджені підземні приміщення лікарні, які виходили 
на територію, призначену для будівництва. Керівництво лікарні прийняло 
рішення подати позов про скасування дозволу на будівництво. Як яка 
вимога до адміністративного акту була порушена у даному випадку?  

 
 Рішенням сесії обласної ради було прийнято рішення про зміну черговості 

газифікації в селах області. Обґрунтування підстав такої зміни 
керівництво обласної ради не надало. Громадські активісти прийняли 



рішення оскаржити прийняте рішення, мотивуючи це тим, що зміна 
черговості була пов’язана із будівництвом керівними особами області 
приватних житлових будинків, які знаходяться у населених пунктах, які, 
внаслідок рішення, було визнано газифікувати першочергово. Як яка 
вимога до адміністративного акту була порушена у даному випадку?  

 
 Підприємець Н. був оштрафований за незаконну торгівлю спиртними 

напоями у закладі громадського харчування, власником якого він був. 
При виясненні обставин справи підприємець дізнався, що місяць тому він 
був позбавлений відповідної ліценції, про що повідомлений не був. Як яка 
вимога до адміністративного акту порушується у такому випадку? 

 
 Зміст якої ознаки адміністративного акта полягає в тому, що ці акти 

стосуються конкретних осіб та їхніх відносин? 
 
 Зміст якої ознаки адміністративного акта характеризує чітка визначеність 

адресата? 
 
 Яка ознака адміністративного акта передбачає чітке формулювання 

конкретних юридичних волевиявлень суб’єктами адміністративного 
права, які видають такі акти? 

 
 На які види поділяються адміністративні акти в залежності від форми 

волевиявлення? 
 
 Які види адміністративних актів виділяють за характером їх дії щодо 

особи? 
 
 Яка із стадій процедури прийняття адміністративного акту 

характеризується обов’язком суб’єкта публічної адміністрації перевірити 
дотримання вимог до форми заяви та правильність визначення 
компетентного органу? 

 
 Яка стадія у процедурі прийняття адміністративних актів є 

факультативною? 
 
 Який принцип процедури прийняття адміністративного акта вимагає від 

суб’єктів владних повноважень діяти з урахуванням усіх обставин, що 
мають значення для прийняття рішення? 

 
 Який із принципів процедури прийняття адміністративного акта 

передбачає відсутність особистої заінтересованості в результатах 



вирішення справи з боку посадових та службових осіб суб’єкта публічної 
адміністрації? 

 
 Яка вимога процедури прийняття адміністративного акта зобов’язує 

суб’єкта владних повноважень діяти з дотриманням необхідного балансу 
між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 
особи? 

 
 Який принцип процедури прийняття адміністративного акта передбачає 

врівноваженість заходів, які вживаються заради публічних інтересів, з 
інтересами приватних осіб? 

 
 На сесії міської ради було прийнято рішення про надання фінансової 

допомоги суб’єкту господарювання. При оформленні відповідних 
документів не вказали розміру такої допомоги. Яким буде такий акт? 

 
 Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців 

Чернівецької міської ради видав Антонову О.М. дозвіл на придбання 
вогнепальної зброї. Яким буде такий акт? 

 
 Відділ з питань кадрової роботи Снятинської міської ради видав наказ про 

зарахування на публічну службу особи, помилившись в її прізвищі та 
імені. Яким буде такий акт? 

 
 Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міської ради 

видала дозвіл на початок підготовчих та будівельних робіт, не вказавши 
відомостей про те, який орган його видав. Яким буде такий акт? 

 
 Яку назву має адміністративний акт, який містить окремі елементи або 

ознаки невідповідності праву? 
 
 Який із перерахованих документів належить до адміністративних актів? 

 
 Який акт-дія суб’єкта публічної адміністрації НЕ МОЖЕ бути віднесений 

до адміністративного акта? 
 
 Який із перерахованих актів НЕ Є адміністративним?  

 
 Який акт відноситься до адміністративних? 

 
 Суб’єкт владних повноважень видав адміністративний акт, але при цьому 

не вказав свого найменування в документі акту. Яким, згідно 



адміністративного законодавства та доктрини адміністративного права, 
слід вважати такий адміністративний акт? 

 
 Вкажіть, яка із рис відрізняє нормативний акт публічної адміністрації від 

адміністративного договору? 
 
 Люботинська міська рада уклала договір з фізичною особою-підприємцем 

договір поставки. Згідно умов договору, підприємець зобов’язується 
поставити молоко питне в кожен окремий дошкільний та шкільний 
заклад.  До якого виду адміністративних договорів в залежності від 
характеру відносин між сторонами договору він належить? 

 
 Сокирянська міська рада уклала договір концесії щодо незавершеного 

будівництва дитячого садочка на території міста.  До якого виду за 
предметом договору можна його віднести? 

 
 За якою ознакою договір між податковим органом і платником податків 

щодо розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платника 
податків можна віднести до адміністративного?  

 
 За якою ознакою договір між митним органом та порушником митних 

правил можна віднести до адміністративного? 
 
 Чернігівська обласна рада уклала договір з місцевими громадськими 

організаціями. Предметом договору було прибирання побутового сміття 
на берегах річки Десна. До якого виду за предметом договору можна його 
віднести? 

 
 До якого виду юридичних передумов укладення адміністративних 

договорів можна віднести положення закону, які встановлюють порядок 
проведення земельних аукціонів? 

 
 Ужгородською міською радою було укладено договір з перевищенням 

своїх повноважень. Які вимоги законності адміністративних договорів 
було порушено? 

 
 Міська рада уклала договір на постачання харчових продуктів до 

позашкільних закладів освіти не провівши тендер, як це передбачено 
законом. Які вимоги законності адміністративних договорів було 
порушено? 

 



 Який наслідок може мати укладення адміністративного договору без 
проведення аукціону, якщо така процедура передбачена законом? 

 
 Сосницька міська рада уклала договір оренди. Згідно умов договору рада 

передала в оренду приватному підприємцю Олексюку О.В. приміщення у 
будинку місцевої ради для відкриття магазину з продажу канцтоварів. 
Чому даний договір не належить до адміністративних ? 

 
 Вижницька районна рада уклала договір з Вижницькою районною 

адміністрацією про спільну реалізацію програми святкування Дня міста. 
До якого виду адміністративних договорів в залежності від характеру 
відносин між сторонами договору він належить ? 

 
 Чернівецька міська рада з одного боку та Державне управління охорони 

навколишнього природного середовища в Чернівецькій  області, 
Чернівецька міська державна санітарно-епідеміологічна станція, Інспекція 
державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області з 
іншого уклали договір про спільну діяльність з підготовки та видачі 
документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг. До 
якого виду адміністративних договорів в залежності від характеру 
відносин між сторонами договору він належить ? 

 
 Між департаментом освіти і науки Львівської обласної державної 

адміністрації, відділом молодіжної політики управління молоді та спорту, 
департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації, службою у 
справах дітей облдержадміністрації, дитячими, молодіжними та іншими 
громадськими організаціями було укладено договір про активну 
співпрацю. До якого виду адміністративних договорів в залежності від 
характеру відносин між сторонами договору він належить ? 

 
 Між Верховинською районною державною адміністрацією, громадськими 

організаціями та політичними партіями району було укладено 
меморандум про взаємодію для налагодження конструктивного діалогу 
громадськості з органами виконавчої влади та впровадження громадських 
ініціатив. До якого виду адміністративних договорів в залежності від 
характеру відносин між сторонами договору він належить ? 

 
 Між Службою безпеки України, Інститутом досліджень тоталітарних 

режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки було укладено 
договір про співробітництво у сфері гуманітарних проектів, що 
стосуються політичних репресій на території держав сторін договору, 
наукових досліджень та публікації матеріалів, що зберігаються в їх 



державних архівах. До якого виду адміністративних договорів в 
залежності від характеру відносин між сторонами договору він належить ? 

 
 Тернопільська міська рада, та Тернопільський державний медичний 

університет ім. І.Я.Горбачевського, уклали договір про зобов’язання 
спільно здійснювати заходи, передбачені чинним законодавством та 
спрямовані на поліпшення задоволення потреб одиноких непрацездатних 
мешканців м. Тернополя, які перебувають у складних життєвих 
обставинах у безперервності соціального та медичного догляду. До якого 
виду адміністративних договорів в залежності від характеру відносин між 
сторонами договору він належить? 

 
 Усвідомлюючи необхідність реалізації комплексу спільних дій  було 

укладено меморандум про порозуміння між Кабінетом Міністрів України 
та підприємствами гірничо-металургійного комплексу України. До якого 
виду адміністративних договорів в залежності від характеру відносин між 
сторонами договору він належить? 

 
 До якого виду передумов укладення адміністративного договору 

належить наявність у органа  влади повноваження на укладення певного 
виду адміністративних договорів? 

 
 Яке значення має ідентифікація тих чи інших договорів як 

адміністративних ? 
 
 Що таке електронне звернення відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян»? 
 
 Що таке електронна петиція? 

 
 До якого органу публічної адміністрації НЕ можна звернутися з 

електронною петицією? 
 
 Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції? 

 
 Яка вимога щодо подання електронних петицій є правомірною? 

 
 Електронною петицією про виділення коштів на ремонт автодороги, 

зареєстрованою на офіційному порталі Президента України, у 
встановлений строк було набрано 15200 голосів. Що відбуватиметься далі 
з цією петицією? 

 



 Яка з перелічених петицій для свого розгляду повинна набрати не менш 
як 25 тис. підписів громадян? 

 
 Що є метою створення порталу igov.org.ua? 

 
 В якій формі відбувається залучення інститутів громадянського 

суспільства до розвитку електронного урядування в Україні? 
 
 Які форми організації діяльності органів державної  влади та органів 

місцевого самоврядування, їх взаємодії з громадянами і суб’єктами 
господарювання НЕ передбачає впровадження електронного урядування? 

 
 Що є метою проекту «Цифрова Україна»? 

 
 Створення якого сервісу передбачено в рамках проекту «Цифрова 

Україна»? 
 
 З яких питань заборонено писати електронні петиції? 

 
 Що відбувається у разі невідповідності електронної петиції встановленим 

вимогам? 
 
 Яка з перелічених електронних петицій НЕ підлягатиме оприлюдненню? 

 
 Який із зазначених інструментів діяльності органів публічної 

адміністрації може бути результатом надання адміністративної послуги? 
 

 В чому полягають сервісні повноваження Хотинської районної ради? 
 

 Який із зазначених принципів в сфері адміністративних послуг 
характеризує обов’язковість оприлюднення нормативно-правових актів? 

 
 Громадянин Бербенюк І. звернувся до міської ради з проханням надати 

дозвіл на будівництво, йому було відмовлено. До якого органу можна 
оскаржити відмову вданому випадку? 

 
 Яка необхідна умова дотримання принципу верховенства прав при 

наданні адміністративної послуги? 
 
 Яка необхідна умова дотримання принципу неупередженості та 

справедливості при наданні адміністративної послуги? 
 



 Яка необхідна умова дотримання принципу стабільності при наданні 
адміністративної послуги? 

 
 Який принцип в сфері адміністративних послуг встановлює необхідність 

захисту відомостей про конкретно визначену особу чи особу? 
 
 Який принцип  передбачає можливість для суб’єктів звернення 

повсякчасно й оперативно отримувати всю повноту необхідних їм 
достовірних відомостей щодо функціонування системи надання 
адміністративних послуг? 

 
 Яку назву має плата, яка справляється за надання адміністративних 

послуг? 
 
 До якої посадової особи ЦНАП звертається суб’єкт звернення за 

отриманням адміністративної послуги? 
 
 В якому із зазначених органів місцевого самоврядування створення 

ЦНАПів НЕ обов’язкове? 
 
 За яким принципом діє ЦНАП? 

 
 Який з зазначених видів діяльності належить до адміністративних послуг? 

 
 При якому органі передбачена можливість створення Центру по наданню 

адміністративних послуг? 
 
 На підставі якого принципу діяльності працює Центр надання 

адміністративних послуг м. Чернівці? 
 
 До кого застосовується право регресу за надання неякісних 

адміністративних послуг? 
 
 Що із зазначеного не адміністративною послугою? 

 
 На підставі якого із наведених принципів реалізується державна політика 

у сфері надання адміністративних послуг? 
 
 Якими є адміністративні послуги за правовою природою? 

 
 Яка діяльність НЕ Є адміністративною послугою? 

 



 Який документ затверджується  суб’єктом надання адміністративних 
послуг? 

 
 На якій основі надаються адміністративні послуги соціального 

забезпечення?   
 
 Що є результатом здійснення адміністративної процедури? 

 
 Яке з визначень характеризує адміністративну процедуру? 

 
 Міська рада прийняла рішення про виселення мешканців з аварійного 

будинку. До якого виду адміністративних процедур належать такі дії? 
 
 Мешканці будинку звернулись до поліції з заявою про систематичне 

порушення режиму тиші у ресторані, який знаходиться неподалік 
будинку. За цим фактом органи поліції притягнули до адміністративної 
відповідальності власника ресторану. До якого виду адміністративних 
процедур належать такі дії? 

 
 Громадянин Н. Звернувся до Державної будівельної інспекції для 

отримання дозволу на будівництво. До якого виду адміністративних 
процедур належать такі дії? 

 
 Іноземний інвестор запропонував місцевій громаді села Зелене 

побудувати на території села сміттєпереробний завод. Із цією пропозицію 
він звернувся до жителів села для погодження з ними надання дозволу на 
будівництво. До якого виду адміністративних процедур належать такі дії? 

 
 Рішенням архітектурно-будівельної комісії міста підприємця Н. було 

повідомлено про необхідність демонтування літнього майданчику біля 
його ресторану. До якого виду адміністративних процедур належать такі 
дії? 

 
 Мешканці мікрорайону звернулися до міської ради з проханням 

облаштувати зупинку громадського транспорту. До якого виду 
адміністративних процедур належать такі дії? 

 
 Після проведення перевірки деяких об’єктів житлового фонду, міська рада 

прийняла рішення про прийняття на облік громадян, що потребують 
покращення житлових умов. До якого виду адміністративних процедур 
належать такі дії? 

 



 Громадянин Н. звернувся до органів внутрішніх справ для отримання 
дозволу на носіння та зберігання зброї. На своє звернення він отримав 
обґрунтовану відмову. До якого виду адміністративних процедур 
належать такі дії? 

 
 В якій адміністративній процедурі представництво є неможливим? 

 
 В який адміністративній процедурі можливе представництво? 

 
 До якої категорії приватних осіб в адміністративній процедурі належить 

власник земельної ділянки, які межує з ділянкою, щодо якої здійснюється 
процедура приватизації? 

 
 До якої категорії приватних осіб в адміністративні процедурі належить 

особа, яку рішенням міської ради було включено до списку осіб, що 
потребують покращення житлових умов? 

 
 До якої категорії приватних осіб в адміністративні процедурі належить 

особа, яка підписала колективне звернення до міської ради про 
облаштування на території мікрорайону дитячого майданчика? 

 
 До якої категорії приватних осіб в адміністративні процедурі належить 

підприємець, який звернувся до міської ради із вимогою скасування 
рішення архітектурно-будівельної комісії міської ради про демонтаж 
кіоску? 

 
 До якого виду учасників адміністративної процедури належить Бюро 

технічної інвентаризації, яке надало план квартири, яка підлягає 
переплануванню? 

 
 До якого виду учасників адміністративної процедури належать особи, які 

підтвердили факт роботи на підприємстві працівника, який звернувся до 
Пенсійного фонду для отримання пенсії? 

 
 До якого виду учасників адміністративної процедури належить 

бухгалтерія за місцем роботи особи, яка подала відомості про її заробіток 
для отримання субсидії? 

 
 До якого виду учасників адміністративної процедури належить юрист, 

найнятий особою для оформлення справи про приватизацію нею 
земельної ділянки? 

 



 На які види поділяються адміністративні послуги за критерієм суб’єкта 
надання послуг? 

 
 На які види поділяються адміністративні послуги за кількістю суб’єктів, 

задіяних до процедури надання послуги? 
 
 На які види поділяються адміністративні послуги за наявності проміжного 

результату послуги? 
 
 На які види поділяються адміністративні послуги за  критерієм 

необхідності для споживача  послуги? 
 
 Суддя П. під час проголошення рішення у справі про адміністративне 

правопорушення вказав, що рішення ухвалено його іменем. Чи є вказане 
рішення законним? 

 
 Після проведення експертизи за клопотанням суду у адміністративній 

справі встановлено строк сплати проведеної експертизи відповідачем до 
15.06.2015. Після вказаної дати відповідна сума сплачена не була. Судом 
прийнято остаточне рішення у справі – винесено рішення. Чи є дії суду 
правомірними? 

 
 Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, відповідач 

Р на підтвердження своєї позиції навів рішення Європейського суду з прав 
людини. Суд не прийняв до уваги вказане рішення, оскільки останнє не є 
джерелом законодавства. Суд не задовольнив позову. Як слід оцінити такі 
дії суду? 

 
 Позивач Р звернувшись до Н-ського районного суду хотів дізнатись про 

те, на яку дату призначений розгляд його адміністративного позову. 
Помічник судді вказав на те, що дану інформацію позивач отримає не 
раніше ніж через 5 днів. Який принцип адміністративного судочинства 
даному випадку порушується? 

 
 Розглянувши адміністративний позов громадянина Р, головуючий 

оголосив рішення без участі позивача. Останньому дане рішення 
надійшло через 10 днів. Який принцип адміністративного судочинства в 
даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного 

суду долучено покази свідка щодо обставин справи, однак останні додані 



лише у письмовому вигляді без допиту свідка в залі суду. Який принцип 
адміністративного судочинства в даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного 

суду не надано можливості участі перекладача відповідачу, хоча останній 
наполягав на такому клопотанні. Відмову суд мотивував відсутністю 
перекладача в межах населеного пункту. Який принцип адміністративного 
судочинства в даному випадку порушено? 

 
 Розглянувши адміністративний позов, поданий позивачем П, суддя Р-

ського міського суду відмовив у відкритті провадження, мотивуючи 
відмову відсутністю законодавства, яке регулює відносини у вказаному 
адміністративному спорі. Який принцип адміністративного судочинства в 
даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову, одним з учасників яких є 

громадянин Австрії, суддя Р-ського міського суду щоразу надавав більше 
часу для висловлення своїх думок та доказів під час розгляду справи 
порівняно з учасником з України. Який принцип адміністративного 
процесу в даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову Р-ським окружним судом 

щодо призначення пенсії суд не витребував з відповідного Управління 
пенсійного фонду України, де отримував пенсію позивач, пенсійну 
справу. Суд прийняв рішення про закриття провадження. Який принцип 
адміністративного процесу в даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову Р-ським районним судом 

суддя у своєму кінцевому рішенні обґрунтовував задоволення позову на 
підставі Конституції України та міжнародного договору, який ще не 
ратифіковано Україною. Який принцип адміністративного процесу в 
даному випадку порушено? 

 
 Громадянин Р після розгляду адміністративного позову в суді першої 

інстанції не отримав відповідного рішення суду для подальшої реалізації 
своїх прав. Який принцип адміністративного процесу порушено? 

 
 Присутній під час розгляду адміністративного позову захисник позивача 

використовував портативний відеофіксуючий пристрій. Суддя заборонив 
його використання посилаючись на неприпустимість використання 
вказаних засобів. Який принцип адміністративного провадження 
порушено суддею? 



 
 Під час розгляду адміністративного позову, що набув суспільного 

резонансу, в судовому засіданні журналістами велась он-лайн трансляція 
вказаного засідання. Позивач заперечував проти такого використання, 
оскільки його суд не запитав про згоду на використання відео зйомки 
стаціонарними пристроями. Який принцип адміністративного 
судочинства порушено? 

 
 Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, суд 

дійшов до висновку, що на момент розгляду справи відсутній закон, який 
регулює відповідні відносини, які стали предметом спору і прийняв 
рішення про закриття провадження. Чи є дії суду законними? 

 
 Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, суд 

дійшов до висновку, що на момент розгляду справи відсутній закон, який 
регулює подібні відносини.  які стали предметом спору і прийняв рішення 
про закриття провадження. Чи є дії суду законними? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову, суддя Р-ського міського суду 

щоразу відмовляв позивачу у поданими з його сторони доказами у справі 
мотивуючи це браком часу на їх дослідження, а також тим, що вони не 
відповідають поняттю доказів. Який принцип адміністративного процесу 
в даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову Р-ським районним судом не 

допущено експерта для надання відомостей про проведеною ним 
експертизи, на підставі якої скеровано адміністративний позов. Який 
принцип адміністративного процесу в даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову Р-ським районним судом 

з’ясувалось, що розгляд справи відбувався без виклику свідків, які бачили 
факт настання дорожньо-транспортної пригоди. Який принцип 
адміністративного процесу в даному випадку порушено? 

 
 Під час розгляду адміністративного позову Р-ським районним судом, 

суддею прийнято рішення про заборону позивача бути присутнім під час 
розгляду справи. Який принцип адміністративного процесу в даному 
випадку порушено? 

 
 Після розгляду адміністративного позову щодо утворення податкового 

боргу, суддя Окружного адміністративного суду не викликав працівника 
Державної фіскальної служби, який проводив перевірку і встановив даний 



борг. Який принцип адміністративного процесу в даному випадку 
порушено? 

 
 Громадянин Р після розгляду адміністративного позову, який вирішився 

на його користь, у формі рішення, звернувся до відділу Державної 
виконавчої служби для того, аби посадові особи виконали це рішення. 
Скаржнику було відмовлено, оскільки остаточне рішення необхідно було 
прийняти у формі ухвали. Яки принцип адміністративного процесу в 
даному випадку порушено? 

 
 Громадянин П. взявши участь у виборах депутатів до Верховної Ради 

України захотів звернутись з позовом до суду, оскільки вважав, що 
результати не відповідають дійсності. Який суд уповноважений 
розглядати його позовну заяву? 

 
 Громадянин Р. звернувся до суду з позовною заявою в якій оскаржив 

Закон України щодо підняття заробітної плати народним депутатам. Який 
суд уповноважений розглядати таку заяву? 

 
 Громадянин П. звернувся з позовом до суду з приводу оскарження 

бездіяльності державних виконавців щодо виконання рішення суду про 
стягнення заборгованості. Який суд уповноважений розглядати таку 
заяву? 

 
 Посадовими особами Відділу Державної міграційної служби Н-ського 

району до суду скеровано адміністративний позов про примусове 
повернення за межі України іноземця К. Який суд уповноважений 
розглядати таку заяву? 

 
 Посадовими особами Відділу Державної міграційної служби Н-ського 

району до Р-ського районного суду, скеровано до суду позов про 
затримання особи К. до вирішення питання про визнання його біженцем 
або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні. Який суд 
уповноважений розглядати таку заяву? 

 
 Громадянином Р. до суду скеровано позов щодо неправомірних дій 

працівників Управління пенсійного фонду Н-ського району щодо 
недорахування пенсії. Який суд уповноважений розглядати даний позов? 

 
 Піклувальником по догляду за дитиною П. до суду скеровано позов про 

припинення здійснення виплат по догляду за дитиною-інвалідом 



Управлінням соціального захисту Р-ської районної державної 
адміністрації. Який суд уповноважений розглядати даний позов? 

 
 Громадянином К, який являється батьком в малозабезпеченій сім’ї, 

направив до суду позов щодо оскарження рішення Управління 
соціального захисту Н-ської районної державної адміністрації щодо 
скасування останніми виплати державної соціальної допомоги 
малозабезпеченій сім’ї. Який суд уповноважений розглядати вказану 
позовну заяву? 

 
 Суддя Р, відносно якого прийнято рішення про звільнення з посади 

Вищою радою юстиції, звернувся до суду з позовом щодо оскарження 
вказаного рішення. Який суд уповноважений розглядати даний позов? 

 
 Громадянин П звернувся з позовом до суду щодо оскарження протоколу 

про вчинення адміністративного правопорушення Державною інспекцією 
сільського господарства. Який суд уповноважений розглянути вказаний 
позов? 

 
 Громадянин К після отримання відмови від участі у конкурсі на зайняття 

вакантної посади в Т-ській районній державній адміністрації,  подав до 
суду адміністративний позов. Який суд уповноважений розглядати позов? 

 
 Громадянин К., звернувся з позовом до суду про визнання недійсним 

дострокового припинення його повноважень, як депутата Верховної Ради 
України. Який суд уповноважений розглядати вказаний позов? 

 
 Громадяни Н-ської області звернулись з позовом до суду про визнання 

результатів всеукраїнського референдуму, що проводився недійсними. 
Який суд уповноважений розглядати вказаний позов? 

 
 Громадянин Р звернувся з позовом до суду з приводу оскарження 

податкового боргу виявленого посадовими особами Державної фіскальної 
служби. Який суд уповноважений розглядати вказаний позов?  

 
 Прокурором Р-ської місцевої прокуратури склав позов до суду про 

стягнення боргу з юридичної особи, яка зареєстрована в Н-ській області. 
До якого суду необхідно скерувати вказаний позов? 

 
 Які з спорів розглядаються в порядку адміністративного судочинства? 

 
 Які з спорів НЕ розглядаються в порядку адміністративного судочинства? 



 
 На який із вказаних видів справ поширюється компетенція 

адміністративних судів? 
 
 Депутати Чернівецької міської ради ухвалили рішення про дострокове 

припинення повноважень міської голови. Який із зазначених судів 
правомочний розглядати публічний спір? 

 
 Громадянин Р звернувся із письмовим зверненням до Управління 

соціального захисту щодо надання роз’яснення чинного законодавства. 
Для надання відповіді не потрібно проводити додаткову перевірку. 
Протягом якого максимального строку необхідно надати відповідь 
заявнику? 

 
 Громадянин Р звернувся із письмовим зверненням до Управління 

державної казначейської служби щодо неперерахування коштів на 
рахунок. Для надання відповіді проведено перевірку викладених фактів у 
зверненні. Протягом якого максимального строку необхідно було надати 
відповідь заявнику? 

 
 Громадянин Р звернувся із письмовим зверненням до Управління 

соціального захисту щодо надання роз’яснення чинного законодавства. 
Для надання відповіді не потрібно проводити додаткову перевірку. Який 
максимальний строк розгляду звернення? 

 
 Громадянин Р звернувся із письмовим зверненням до Управління 

державної казначейської служби щодо неперерахування коштів на 
рахунок. Для надання відповіді проведено перевірку викладених фактів у 
зверненні. Який максимальний строк розгляду звернення? 

 
 Начальник Державної фіскальної служби в К-ській області, отримав 

колективне звернення від ПАТ «Р» на дії працівників фіскальної служби. 
Який мінімальний строк розгляду звернення? 

 
 Громадянин П. вирішив звернутись до Управління соціального захисту 

населення щодо неправомірних дій працівників управління. Протягом 
якого максимального строку його звернення має бути розглянуто? 

 
 Начальник відділу архітектури та будівництва одержав скаргу на дії його 

підлеглих працівників щодо громадянина П. Розпочато вивчення 
відповідних матеріалів справи. Який мінімальний строк розгляду 
вказаного звернення? 



 
 Який строк розгляду передбачений для розгляду звернення громадянина, 

у випадку неможливості його розгляду в місячний строк? 
 
 Який мінімальний строк розгляду звернення встановлений для 

колективних звернень громадян? 
 
 Який максимальний строк розгляду звернення Героїв Радянського Союзу, 

Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної Війни? 
 
 Інвалід Великої Вітчизняної Війни звернувся до Р-ської міської ради з 

приводу незаконності рішення ради про встановлення плати за 
комунальні послуги. Хто з працівників ради повинен розглянути 
звернення вказаної особи? 

 
 Герой Соціалістичної Праці звернувся до Р-ської міської ради з приводу 

незаконності рішення ради про встановлення плати за комунальні 
послуги. Хто з працівників ради повинен розглянути звернення вказаної 
особи? 

 
 Герой Радянського Союзу звернувся до Р-ської міської ради з приводу 

незаконності рішення ради про встановлення плати за комунальні 
послуги. Хто з працівників ради повинен розглянути звернення вказаної 
особи? 

 
 Який максимальний строк розгляду звернень встановлений для усних 

звернень Героїв України органами Пенсійного фонду України з приводу 
призначення пенсії? 

 
 Громадянин П. надіслав на електронну пошту Відділу гуманітарної 

політики Р-ської міської ради звернення щодо несприятливого 
поводження з його дитиною в дитячому садку. Які дії повинен вчинити 
відділ? 

 
 Громадянин К. подав скаргу на дії працівників центру зайнятості щодо 

невиплати коштів йому, як безробітній особі. Вказане звернення не 
підписано автором. Які дії повинен вчинити центр зайнятості? 

 
 Громадянин П. отримав відповідь на своє звернення з Р-ської районної 

державної адміністрації. Він бажає оскаржити вказану відповідь. Куди 
необхідно звернутись П. для такого оскарження? 

 



 ПАТ «Р» отримало відповідь з Управління фіскальної служби про відмову 
у розгляді звернення. Вказана відмова спричинила матеріальні збитки в 
ПАТ. До якого органу може звернутись ПАТ з приводу оскарження 
відповіді? 

 
 ПАТ «П» звернулось до Управління державної казначейської служби 

щодо неперерахування коштів. У зверненні не зазначено адресу 
юридичної особи. Які дії повинні здійснити в Управлінні?  

 
 Громадянин П отримавши відповідь з Управління соціального захисту з 

приводу неправомірних дій працівників Управління прагне оскаржити її, 
оскільки остання призвела до матеріальних збитків. До якого органу може 
звернутись ПАТ з приводу оскарження відповіді? 

 
 Громадянин П. під час розгляду звернення зазнав моральної шкоди зі 

сторони працівника Ч-рської міської ради. Який орган встановлює розмір 
відшкодування матеріальних збитків? 

 
 Відділ держземагенства під час розгляду звернення громадянина В. зазнав 

матеріальних збитків, оскільки факти викладені у зверненні містили 
неправдиві відомості. До якого органу може звернутись держземагенство 
для відшкодування матеріальних збитків? 

 
 Які з нижчеперелічених органів НЕ здійснюють контролю за 

додержанням законодавства про звернення громадян? 
 
 Які з нижчеперелічених органів здійснюють контроль за додержанням 

законодавства про звернення громадян? 
 
 Начальник Управління пенсійного фонду провівши прийом громадянина 

П. встановив, що розгляд на усному прийомі не можливий. В якому 
порядку необхідно розглянути звернення? 

 
 Під час розгляду звернення громадянина К., управління капітального 

будівництва отримало від нього письмову вимогу про скорочення терміну 
розгляду звернення. Які дії має здійснити управління? 

 
 Під час розгляду звернення громадянина К., управління капітального 

будівництва отримало від нього письмову вимогу про продовження 
терміну розгляду звернення. Які дії має здійснити управління? 

 



 Розглядаючи звернення громадянина П, фінансовим управлінням 
районної адміністрації встановлено, що інформація, яка необхідна для 
відповіді є службовою. Які дії зобов’язані вчинити працівники 
Управління? 

 
 Посадові особи районного управління юстиції розглянувши звернення 

громадянина П. встановили, що воно є необґрунтованим. Які дії 
зобов’язані вчинити працівники управління? 

 
 Громадянин К. звернувся до прокуратури щодо захисту інтересів його 

сина. У зверненні він не поставив підпису. Які дії повинен вчинити 
керівник прокуратури? 

 
 Заступник голови П-нської РДА отримав на прийомі громадян усне 

звернення громадянина про порушення прав на землю останнього зі 
сторони сусіда. Які дії повинен вчинити голова районної державної 
адміністрації? 

 
 Громадянин К. бажає направити скаргу до Управління пенсійного фонду 

щодо покращення організації висвітлення роботи вказаної установи в 
засобах масової інформації. Протягом якого мінімального строку К. 
повинен одержати відповідь? 

 
 Яке поняття визначається як «звернення з вимогою про поновлення прав і 

захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), 
рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб»? 

 
 Який платіж справляється за розгляд справ в порядку адміністративного  

оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних органів, органів 
місцевого самоврядування чи посадових осіб? 

 
 Що НЕ є підставою для повернення скарги в адміністративному 

оскарженні? 
 
 Яке рішення приймає суб’єкт розгляду скарги в випадку, якщо скарга не 

містить даних, необхідних для ухвалення обґрунтованого рішення? 
 
 Хто є сторонами адміністративного оскарження ? 

 
 Які особи НЕ наділені правом на загальне адміністративне оскарження 

рішень, дій і бездіяльності органів публічної адміністрації? 



 
 Які особи можуть оскаржувати лише певні рішення органів публічного 

управління у порядку спеціального адміністративного оскарження? 
 
 Хто має право розгляду адміністративної скарги? 

 
 Через який принцип адміністративного оскарження реалізується 

конституційна норма про те, що «утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина є головним обов’язком держави»? 

 
 На підставі якого документу відкривається провадження в процедурах 

адміністративного оскарження? 
 
 Які дії повинен вчинити орган, що одержав скаргу, у випадку, коли 

порушені питання в скарзі не входять до його компетенції? 
 
 При розгляді адміністративної скарги на рішення щодо відмови в наданні 

дозволу на будівництво виявлено, що скаргу підписано представником 
скаржника, який не має належно оформлених повноважень. Яке рішення 
повинен прийняти орган, що розглядає скаргу? 

 
 На якій стадії процедури адміністративного оскарження здійснюється 

перевірка відповідності питань, порушених у скарзі, повноваженням 
органу, що одержав скаргу? 

 
 На якій стадії процедури адміністративного оскарження  перевіряються 

достатність та обґрунтованість матеріалів у справі, здійснюється збір 
додаткової інформації, що необхідні для вирішення справи по скарзі.? 

 
 На якій стадії процедури адміністративного оскарження досліджуються  

та оцінюються докази, що містяться у зібраних по скарзі матеріалах і 
встановлюються факти, правова оцінка яких дозволяє застосовувати 
відповідні норми права і винести рішення по скарзі? 

 
 На протязі якого максимального терміну може бути подана скарга на 

рішення, що  оскаржувалось в позасудовому порядку, до органу або 
посадової особи вищого рівня? 

 
 Яка скарга підлягає поверненню скаржнику?  

 
 В якій формі викладається рішення, яким вирішується адміністративна 

скарга по суті? 



 
 В скарзі на дії державного виконавця щодо незаконного накладення 

арешту на нерухоме майно, не було вказано за яким виконавчим 
провадженням накладено арешт та  відсутні дані про адресу знаходження 
арештованого майна. Яке рішенням повинен прийняти суб’єкт розгляду 
скарги? 

 
 Який максимальний загальний  термін розгляду скарги? 

 
 Який максимальний термін розгляду скарги, яка не потребує додаткового 

вивчення? 
 
 Який максимальний граничний термін розгляду адміністративної скарги? 

 
 Рішення, по скарзі на дії державного виконавця  щодо не дотримання 

термінів виконавчого провадження,було вручено скаржнику особисто. На 
протязі якого терміну скаржник має право звернутись до вищестоящого 
органу у разі незгоди із прийнятим рішенням? 

 
 Рішення, по скарзі на дії органу виконавчої влади було надіслано 

скаржнику поштою, однак він його не отримав. За роз’ясненнями щодо 
результатів розгляду скарги він звернувся через 8 місяців. На протязі 
якого терміну скаржник має право звернутись до вищестоящого органу з 
метою його оскарження? 

 
 Через який принцип адміністративного оскарження реалізується 

конституційна норма, згідно якої «органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України»? 

 
 Яка ознака НЕ характеризує адміністративну скаргу? 

 
 Яким шляхом може здійснюватися адміністративне оскарження? 

 
 Який принцип адміністративного оскарження направлений на 

забезпечення відкритого характеру процесу розгляду скарги, гарантує 
можливість ознайомлення з усіма матеріалами справи? 

 
 Які справи можуть розглядатись в порядку адміністративного 

оскарження? 
 



 Ким здійснюється перегляд рішення по скарзі в порядку 
адміністративного оскарження? 

 
 Яку назву має позасудовий контроль, що здійснюється Адміністрацією 

Президента України? 
 
 Хто із зазначених суб’єктів звітує перед Тлумацькою районною радою 

про виконання місцевого бюджету?  
 
 В чому проявляється зовнішній контроль Кіцманської районної ради?  

 
 До якого виду позасудового контролю за часом здійснення можна 

віднести направлення Подання Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини до  Прем’єр-міністра України «Про приведення 
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 
складом органів внутрішніх справ у відповідність до законодавства 
України»? 

 
 Прем’єр-міністру України направлено Подання Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини «Щодо забезпечення права на 
житло осіб, звільнених з військової служби, які перебувають на 
квартирному обліку для поліпшення житлових умов при виконавчих 
комітетах органів місцевого самоврядування». До якого виду 
позасудового контролю за часом здійснення можна віднести даний акт 
реагування? 

 
 Голові комісії з реорганізації Державної митної служби України було 

направлено Подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини  «Про порушення права дітей на охорону здоров’я». До якого 
виду контролю за суб’єктом здійснення можна віднести даний акт? 

 
 Прокурором міста Львів було відредаговано на Рішення міської ради про 

надання земельної ділянки розміром 2 га приватному підприємцю в 
постійне користування.  До якого виду контролю за об’єктом можна 
віднести даний акт реагування? 

 
 Голові Державної прикордонної служби України направлено Подання 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Щодо 
захисту прав військовослужбовців» з проханням вжити невідкладних 
заходів реагування з метою поліпшення стану забезпечення 
військовослужбовців. До якого виду позасудового контролю за часом 
здійснення можна віднести даний акт реагування? 



 
 Які заходи НЕ можна віднести до прямого парламентського контролю? 

 
 Який суб’єкт уповноважений здійснювати такий вид непрямого 

парламентського контролю, як аналіз практики застосування 
законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб із 
питань, віднесених до предметів відання органу, підготовка й подання 
відповідних висновків і рекомендацій на розгляд Верховної Ради 
України? 

 
 Який орган уповноважений здійснювати внутрішній адміністративний 

контроль? 
 
 До якого виду контролю в залежності від характеру взаємозв’язків 

контролюючого та підконтрольного суб’єктів можна віднести Указ 
Президента України «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів 
України» у зв’язку з її невідповідністю Конституції України та 
загальновизнаним принципам міжнародного права?  

 
 До якого виду контролю в залежності від характеру взаємозв’язків 

контролюючого та підконтрольного суб’єктів можна віднести контроль 
Адміністрації Президента за представником Президента в Кабінеті 
Міністрів України? 

 
 Що НЕ є етапом здійснення громадського контролю за діяльністю 

публічної адміністрації? 
 
 Який з даних суб’єктів позасудового контролю не наділений владними 

повноваженнями? 
 
 Депутатами обласної ради було внесено пропозицію Кабінету Міністрів 

України щодо припинення повноважень голови обласної державної 
адміністрації у зв’язку з неналежним виконанням повноважень. Який вид 
контролю за суб’єктом здійснення було реалізовано? 

 
 Що може бути об’єктом контролю з боку Рахункової палати? 

 
 Які акти реагування за результатами здійснення позасудового контролю 

може приймати Уповноважений Верховної ради України з прав людини ? 
 
 Хто є суб’єктом муніципального контролю ? 

 



 До якого виду контролю діяльності публічної адміністрації належить 
ухвалення Верховною Радою України  Програми діяльності Кабінету 
Міністрів? 

 
 Яке із зазначених повноважень реалізується в межах непрямого 

парламентського контролю діяльності публічної адміністрації? 
 
 Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся до Львівського 

міського голови з метою вжити невідкладних заходів щодо поновлення 
права мешканців Львова на пільговий проїзд у громадському транспорті. 
Який вид контролю діяльності публічної адміністрації мав місце у такому 
випадку? 

 
 На засіданні комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального 

господарства було прийнято ряд рекомендацій органам виконавчої влади 
щодо забезпечення реалізації прав мешканців гуртожитків. Який вид 
контролю діяльності публічної адміністрації мав місце у такому випадку? 

 
 Яке із повноважень реалізується в межах прямого парламентського 

контролю діяльності публічної адміністрації? 
 
 Який із органів здійснює спеціалізований адміністративний контроль 

діяльності публічної адміністрації? 
 
 Яке із повноважень реалізується в межах прямого президентського 

контролю діяльності публічної адміністрації? 
 
 Яка з ознак адміністративної відповідальності належить  до загальних? 

 
 Яка ознака є спільною для адміністративної та кримінальної 

відповідальності? 
 
 Яка спільна риса притаманна адміністративній та цивільній відповідальності? 

 
 Яка з ознак відрізняє адміністративну відповідальність від цивільно-правової? 

 
 В чому проявляється поліцентричність правового регулювання 

адміністративної відповідальності? 
 
 Який нормативний акт містить законодавчу основу адміністративної 

відповідальності? 
 



 Яким є основне положення Конституції України стосовно регулювання 
адміністративної відповідальності? 

 
 Який нормативний акт визначає склад та ознаки адміністративного 

правопорушення? 
 
 Яка з ознак НЕ НАЛЕЖИТЬ до таких, що притаманні адміністративній 

відповідальності юридичних осіб?  
 
 Які адміністративні стягнення можуть бути застосовані до юридичних 

осіб? 
 
 Якою категорією позначається визнання певного діяння суспільно 

небезпечним і встановлення правових заборон на його вчинення? 
 
 Якою категорією позначається можливість визнання конкретної дії чи 

бездіяльності проступком? 
 
 Коли реальне діяння буде вважатися адміністративним проступком? 

 
 В якому нормативно-правовому акті містяться загальні ознаки 

проступків? 
 
 На які види класифікується об’єкт адміністративного проступку? 

 
 До якого об’єкту належить група однорідних суспільних відносин, які 

охороняються відповідним комплексом адміністративно-правових норм? 
 
 До якого об’єкту належить група конкретних суспільних відносин,  яким 

заподіюється шкода правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного 
складу проступку? 

 
 Який елемент в матеріальних складах адміністративного проступку є 

обов’язковою ознакою? 
 
 Яка риса є основною і обов’язковою ознакою, відсутність якої виключає 

склад будь-якого проступку? 
 
 Коли склад адміністративного правопорушення буде вважатися 

формальним? 
 



 Які ознаки складу адміністративного проступку можуть визнаватися 
обставинами що обтяжують чи пом’якшують відповідальність? 

 
 Коли, такі ознаки об’єктивної сторони як місце, час, обстановка, спосіб, 

знаряддя та засоби вчинення проступку, можуть бути обов’язковими? 
 
 Хто з суб’єктів може нести підвищену відповідальність? 

 
 У яких формах може виявлятися психічне ставлення особи до вчиненого 

нею суспільно шкідливого діяння? 
 
 Яка обставина виключає протиправність і суспільну шкідливість діяння? 

 
 Суддя районного суду виніс постанову про адміністративне 

правопорушення, передбачене ст.173 (дрібне хуліганство) щодо 
громадянина С. про накладення стягнення у вигляді 2 місяців виправних 
робіт. Враховуючи, що на момент виконання стягнення громадянин С. був 
інвалідом ІІ групи і не мав постійного місця роботи, суддя вирішив 
замінити захід стягнення. Яке рішення судді буде правомірним у такій 
ситуації? 

 
 В чому визначається розмір штрафу? 

 
 В якій сфері, за вчинення адміністративного правопорушення, можуть 

накладатися стягнення у вигляді штрафних балів? 
 
 Які з перелічених об’єктів можуть підлягати оплатному вилученню? 

 
 В чому полягає особливість конфіскації як адміністративного стягнення? 

 
 Які предмети НЕ МОЖУТЬ підлягати адміністративній конфіскації? 

 
 Стосовно яких осіб НЕ МОЖЕ застосовуватися адміністративне 

стягнення у вигляді позбавлення права полювання? 
 
 Який документ може бути вилучений у випадку застосування 

адміністративного стягнення у вигляді позбавлення спеціального права? 
 
 Який орган може призначити адміністративне стягнення у вигляді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю? 

 



 В якому із зазначених видів адміністративних стягнень здійснюються 
примусові відрахування в розмірі до 20 відсотків із заробітної плати? 

 
 До яких осіб НЕ МОЖУТЬ бути застосовані виправні роботи? 

 
 Коли адміністративне стягнення може бути накладеним? 

 
 Під час патрулювання поліцейськими було затримано військовослужбовця 

за те, що він нецензурно висловлювався і чіплявся до громадян. За скоєний 
проступок на військовослужбовця поліцейськими було накладено  
адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Дайте правову оцінку ситуації. 

 
 Під час патрулювання поліцейськими було затримано повнолітнього 

громадянина за те, що він нецензурно висловлювався і чіплявся до 
громадян. Що є об’єктом цього правопорушення? 

 
 Під час патрулювання поліцейськими було затримано особу без 

громадянства за те, що вона в стані алкогольного сп’яніння нецензурно 
висловлювалася і чіплялася до громадян. Які ознаки включає в себе 
об’єктивна сторона цього правопорушення? 

 
 Школяр, якому виповнилося п'ятнадцять років, вибігши на вуличне 

перехрестя, виявився винним у дорожньо-транспортній пригоді. Внаслідок 
цього суддя наклав на школяра адміністративне стягнення у вигляді штрафу. 
Дайте правову оцінку ситуації.  

 
 Школяр, якому виповнилося шістнадцять років, вибігши на вуличне 

перехрестя, виявився винним у дорожньо-транспортній пригоді. Який склад 
має дане правопорушення? 

 
 Громадянин П в стані алкогольного сп’яніння попросив у громадянки К 

мобільний телефон, щоб подзвонити своїй дружині. Громадянка К передала 
йому телефон. Однак зателефонувавши громадянин П. не повернув телефон 
і заявив, що тепер це його телефон. Що є об’єктом правопорушення 
громадянина П.? 

 
 На шістнадцятирічного громадянина за дії, які містять ознаки дрібного 

хуліганства, було призначено адміністративне стягнення у вигляді 
адміністративного арешту на 15 діб. Такий жорсткий вид адміністративного 
стягнення суддя мотивував особливо небезпечними діями неповнолітнього 
правопорушника. Дайте правову оцінку даній ситуації. 

 



 В підземному переході однієї з станцій метро міста Києва було встановлено 
рекламний банер з порушенням правил пожежної безпеки. Який вид 
юридичної відповідальності може бути застосований до відповідальних 
осіб? 

 
 Керівнику рекламної організації «ТОНІС», яка являється юридичною 

особою що діє на комерційній основі, було призначено адміністративне 
покарання у вигляді штрафу за порушення умов ліцензування. Чи являється 
в даному випадку суб’єктом правопорушення керівник рекламної 
організації? 

 
 Патрульний поліцейський вимагав від іноземного громадянина, який 

керуючи транспортним засобом та порушив швидкісний режим, пройти 
медичний огляд на стан сп’яніння. Але той відмовився, стверджуючи що не 
вживав алкогольних напоїв. Що є об’єктом даного правопорушення? 

 
 Патрульний поліцейський вимагав від іноземного громадянина, який, 

керуючи транспортним засобом порушив швидкісний режим, пройти 
медичний огляд на стан сп’яніння, але той відмовився, стверджуючи що 
поліцейський не має права вимагати такого освідчення на стан сп’яніння. За 
яких умов іноземець може бути суб’єктом даного правопорушення? 

 
 Громадянин іноземної держави спробував перетнути державний кордон 

України минаючи митний контроль, чим порушив митні правила. Який вид 
відповідальності буде застосований до іноземного громадянина? 

 
 Рухаючись з безпечною швидкістю водій транспортного засобу різко 

загальмував перед студентом, що вибіг на дорожню смугу. Внаслідок цього 
автомобіль розвернуло і відкинуло на придорожній кіоск. Чи буде нести 
відповідальність водій за пошкодження кіоску? 

 
 Громадянин Ф. святкуючи день народження зі своїми друзями, слухали 

гучно музику. О першій годині ночі вони пішли гуляти містом, забувши 
вимкнути програвач. Сусіди громадянина Ф. викликали поліцейських. За 
такі дії на громадянина Ф наклали стягнення у вигляді штрафу. Яка форма 
вини суб’єкта при вчиненні даного правопорушення?   

 
 До якої галузі права належить інститут провадження в справах про 

адміністративні правопорушення?  
 
 До яких різновидів адміністративного процесу належать провадження у 

справах про адміністративні правопорушення? 



 
 В якому принципі провадження у справах про адміністративні 

правопорушення міститься вимога про вирішення справи у точній 
відповідності із законом?   

 
 Яка презумпція виступає важливим елементом реалізації права на захист? 

 
 Яка інформація НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ для занесення її в протокол 

адміністративного розслідування? 
 
 Яка інформація є обов’язковою для занесення її в протокол 

адміністративного розслідування? 
 
 Які відомості НЕ НАЛЕЖАТЬ до тих, які мають міститися у протоколі 

адміністративного розслідування? 
 
 Як має діяти інспектор поліції у випадку відмови правопорушника від 

підписання протоколу? 
 
 Які фактичні обставини встановлюються в процесі адміністративного 

розслідування? 
 
 До якого уповноваженого суб’єкта спочатку подається скарга при 

інстанційному оскарженні? 
 
 Що за собою тягне Скасування постанови із закриттям справи? 

 
 Кого з суб’єктів повідомляється про результат розгляду протесту у 

справах про адміністративні правопорушення? 
 
 В якому випадку виноситься постанова про закриття справи про 

адміністративне правопорушення? 
 
 Який суб’єкт наділений правом оскаржувати постанову в справі про 

адміністративні правопорушення? 
 
 Які особи належать до особливої групи учасників провадження в справах 

про адміністративні правопорушення? 
 
 Яка обставина пом’якшує відповідальність особи  за вчинення 

адміністративного правопорушення? 
 



 До яких осіб НЕ МОЖЕ застосовуватися такий вид стягнення, як 
адміністративний арешт? 

 
 Інспектор патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого проїхав 

перехрестя на червоний сигнал світлофора, чим створив аварійну ситуацію. 
Під час розслідування було встановлено і підтверджено документом 
медичного огляду, що водій знаходився в нетверезому стані. За даними 
фактами було складено протоколи про адміністративні правопорушення. Хто 
уповноважений виносити рішення про вину особи та розмір стягнення? 

 
 Громадянин Н. був затриманий за керування транспортним засобом у 

стані сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що півроку тому до нього 
вже застосовувались заходи відповідальності за таке ж порушення. Який 
орган уповноважений розглядати цю справу? 

 
 Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне 

правопорушення, яке вчинив громадянин М. І притягнула його до 
відповідальності за статтею 191 КпАП України, визначивши стягнення – 
оплатне вилучення зброї. М. оскаржив постанову адміністративної комісії 
до відповідного районного суду. Яке рішення по скарзі повинен прийняти 
суд? 

 
 Під час судового засідання про розгляд справи про адміністративне 

правопорушення за ст.130 (керування транспортним засобом у стані 
алкогольного сп’яніння) суд встановив, що до протоколу про 
адміністративне правопорушення не був залучений відеозапис, про який 
зазначалося у протоколі. Зазначені у протоколі свідки також не з’явились 
у зал судового засідання, хоча і були попереджені про час і місце розгляду 
справи. Яке рішення буде правомірним у такій ситуації?  

 
 Громадянин С. звернувся до суду із позовом про відміну 

адміністративного стягнення у вигляді штрафу за ч.3.ст.127 КпАП за 
порушення правил дорожнього руху, яке полягало у тому, що громадянин 
С., знаходячись на проїжджій частині у нетверезому стані, спричинив 
дорожньо-транспортну пригоду, наслідком якої стало пошкодження 
автомобіля громадянки Н. Позивач мотивував скаргу тим, що дорожньо-
транспортна пригода була не задокументована, а протокол складався за 
його відсутності. Постанова про накладення штрафу була виконана в 
повному обсязі, при чому передбачений законом строк оскарження 
постанови був пропущений позивачем без поважних причин. Яке рішення 
буде правомірним у даній ситуації? 

 



 Студентка 2 курсу коледжу М., знаходячись на території спортивного 
майданчику, розпивала слабоалкогольний напій у забороненому законом 
місці, чим порушила вимоги ст.178 КпАП. В ході судового засідання було 
встановлено, що на момент вчинення правопорушення громадянці М. 
було 16 років. У зв’язку із цим громадянка М. наполягала на звільненні її 
від адміністративної відповідальності. Яке рішення буде правомірним у 
такій ситуації? 

 
 Щодо непрацюючого інваліда І групи Р. було винесено постанову по 

ст..173 КпАП (дрібне хуліганство) про накладення адміністративного 
стягнення у вигляді штрафу. Порушник не сплатив штраф у встановлений 
законом строк, тому постанову було надіслано до державної виконавчої 
служби для примусового виконання. З якого доходу може бути стягнуто 
штраф з громадянина Р.?  

 
 Щодо громадянина Н. було складено протокол про керування 

транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Громадянин не 
погоджувався з результатами огляду, а під час самого огляду були відсутні 
свідки. Як повинен діяти громадянин Н. у даній ситуації? 

 
 Щодо громадянина Н. місцевим судом була винесена постанова про 

притягнення його до відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) у 
вигляді 10 діб адміністративного арешту. Громадянин Н. оскаржив 
винесену постанову до апеляційного суду, мотивуючи це тим, що він є 
учасником бойових дій та інвалідом ІІІ групи, отже, дане стягнення до 
нього не може застосовуватися. Яке рішення має прийняти суд у такій 
ситуації? 

 
 Адміністративна комісія, створена при виконавчому комітеті Н-ської 

міської ради, винесла постанову про накладення штрафу щодо 
громадянина С. за ч.1 ст.154 (Порушення правил тримання собак і котів).  
До якого органу громадянин С. може оскаржити дану постанову? С 

 
 Яка із рис є спільною для адміністративної та кримінальної 

відповідальності? 
 
 Громадянин М. вчинив малозначне адміністративне правопорушення. 

Інспектор патрульної служби вирішив звільнити особу від 
адміністративної відповідальності. Який засіб морально-психологічного 
впливу може використати інспектор у даному разі? 

 



 На якій із нижчеперелічених стадій провадження у справах про 
адміністративні правопорушення відбувається встановлення фактичних 
обставин справи? 
 

 В якому нормативно-правовому акті закріплено право на відшкодування 
за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень? 
 

 Що є підставою відшкодування шкоди, завданої публічною 
адміністрацією? 
 

 За рахунок яких коштів відбувається відшкодування шкоди завданої 
публічною адміністрацією? 

  
 Як підтверджується матеріальна чи моральна шкода, завдана публічною 

адміністрацією? 
 

 Крім з’ясування факту заподіяння шкоди фізичній (юридичній) особі 
публічною адміністрацією важливим для захисту прав, свобод та інтересів 
є: 
 

 Крім з’ясування факту заподіяння шкоди фізичній (юридичній) особі 
публічною адміністрацією важливим для захисту прав, свобод та інтересів 
є: 
 

 Яка може застосовуватися процедура відшкодування шкоди якщо 
публічна адміністрація не заперечує факт заподіяння шкоди? 
 

 Яка може застосовуватися процедура відшкодування шкоди якщо 
публічна адміністрація заперечує факт заподіяння шкоди? 
 

 Що означає довільний вибір фізичною (юридичною) особою виду 
процедури відшкодування шкоди? 
 

 Який із вказаних суб’єктів є лишнім в адміністративній процедурі 
відшкодування шкоди? 
 

 Який із вказаних суб’єктів є лишнім в адміністративній процедурі 
відшкодування шкоди? 



 
 На підставі якого документу здійснюється позасудова процедура 

відшкодування шкоди завданої суб’єктом  публічної адміністрації? 
 

 До якого суб’єкта направляється адміністративний акт (з метою його 
виконання), яким задокументовано рішення про зміст й особливості 
відшкодування завданої шкоди суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Який суб’єкт стає учасником безпосереднього виконання 
адміністративного акту про відшкодування шкоди, якщо зобов’язаним 
суб’єктом адміністративний акт добровільно не виконується?  
 

 На основі правил якого нормативно-правового акту здійснюється судова 
процедура відшкодування шкоди завданої діями, рішенням чи 
бездіяльністю суб’єкта публічної адміністрації? 
 

 На основі правил якого нормативно-правового акту здійснюється судова 
процедура відшкодування шкоди завданої діями, рішенням чи 
бездіяльністю суб’єкта публічної адміністрації? 
 

 Яка стадія може бути факультативною при розв’язанні спору щодо 
відшкодування шкоди завданої суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Яка стадія може бути факультативною при розв’язанні спору щодо 
відшкодування шкоди завданої суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Яка стадія може бути факультативною при розв’язанні спору щодо 
відшкодування шкоди завданої суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Яка стадія може бути факультативною при розв’язанні спору щодо 
відшкодування шкоди завданої суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Що є підсумком судової процедури відшкодування шкоди завданої 
суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Яка з названих категорій іноземців, що перебувають на території нашої 
держави, НЕ визначена в Законі України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства»? 
 

 Чим обумовлюється правоздатність іноземців, які тимчасово перебувають 
на території України? 
 



 З якого моменту іноземець, який знаходиться на території України 
вважається деліктоздатним? 
 

 Яка додаткова ознака дає можливість вважати іноземця, спеціальним 
суб’єктом адміністративної відповідальності?  
 

 Який факт вказує на те, що іноземці є спеціальними суб’єктами?  
 

 В яких випадках іноземця можна вважати загальним суб’єктом 
адміністративної відповідальності? 
 

 Який з названих суб’єктів можне нести адміністративну відповідальність 
виключно як спеціальний суб’єкт? 
 

 Чим обумовлена спеціальна адміністративна деліктоздатність 
дипломатичних представників? 
 

 До яких видів заходів належить адміністративне видворення іноземця? 
 

 Що НЕ є підставою для прийняття рішення про примусове повернення 
іноземців за межі України? 
 

 На підставі якого документа здійснюється примусове видворення з 
України іноземців? 
 

 З яким поняттям співвідноситься категорія «видворення»? 
 

 Хто з названих суб’єктів є спеціальним суб’єктом адміністративної 
відповідальності? 
 

 Хто з названих суб’єктів є спеціальним суб’єктом адміністративної 
відповідальності? 
 

 В яких випадках народний депутат може бути притягнутий до 
адміністративної відповідальності без згоди парламенту? 
 

 В яких випадках для притягнення народного депутата до адміністративної 
відповідальності необхідна згода парламенту? 
 

 Без згоди якого органу суддю не може бути затримано або утримано під 
вартою чи арештом? 
 



 Без згоди якого органу суддю не може бути затримано або утримано під 
вартою чи арештом? 
 

 На підставі вмотивованого клопотання якого суб’єкта суддя може бути 
тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя?  
 

 До якого виду відповідальності може бути притягнений суддя у випадку 
застосування до нього адміністративної відповідальності? 
 

 На підставі якого документа здійснюється примусове видворення з 
України іноземців? 
 

 Без згоди якого органу суддю не може бути затримано? 
 

 З якого моменту іноземець, який знаходиться на території України 
вважається деліктоздатним? 
 

 З якого моменту іноземець, який тимчасово перебуває на території 
України вважається деліктоздатним? 
 

 Що є підставою для прийняття рішення про примусове повернення 
іноземців за межі України? 
 

 Які види адміністративних стягнень НЕ можуть бути застосовані до 
народного депутата без згоди ВРУ? 
 

 В якому нормативно-правовому акті визначено загальну адміністративну 
правоздатність іноземців та осіб без громадянства? 
 

 В якому випадку батьки будуть вважатися спеціальним суб’єктом 
адміністративної відповідальності? 
 

 В якому випадку посадові особи будуть вважатися спеціальним суб’єктом 
адміністративної відповідальності? 
 

 Який елемент буде свідчити про наявність спеціального статусу в особи, 
яка вчинила адміністративний проступок? 
   

 Яке з перелічених адміністративних проступків належить до 
правопорушень пов’язаних з корупцією? 
 



 Яке з перелічених адміністративних проступків належить до 
правопорушень пов’язаних з корупцією? 
 

 Яке з перелічених адміністративних проступків належить до 
правопорушень пов’язаних з корупцією? 
 

 Яке з перелічених адміністративних проступків належить до 
правопорушень пов’язаних з корупцією? 
 

 Яке з перелічених адміністративних проступків належить до 
правопорушень пов’язаних з корупцією? 
 

 Яке з перелічених адміністративних проступків належить до 
правопорушень пов’язаних з корупцією? 
 

 Зайняття якою діяльністю НЕ є порушенням особою встановлених 
законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю?  
 

 На яких осіб НЕ поширюються обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності?  
 

 На яких осіб НЕ поширюються обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності?  
 

 Який центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом 
забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику? 
 

 За які види іншої оплачуваної діяльності разом з основною спеціальних 
суб’єктів не встановлюється адміністративна відповідальність за ст. 172-4 
Кодексу України про адміністративні правопорушення? 
 

 Яка умова порушення особою встановлених законом обмежень щодо 
входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних 
органів, чи наглядової ради підприємства або організації передбачена 
частиною 2 статті 172-4 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення? 
 

 Які види санкцій передбачені за порушення обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності? 
 

 Які види санкцій передбачені за порушення встановлених законом 
обмежень щодо одержання подарунків? 



 
 За яке із зазначених порушень вимог фінансового контролю НЕ 

встановлена відповідальність згідно з Кодексом України про 
адміністративні правопорушення? 
 

 Що означає реальний конфлікт інтересів, відповідальність за який 
передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення? 
 

 Які види санкцій передбачені за порушення вимог щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів? 
 

 Щодо яких осіб Кодекс України про адміністративні правопорушення 
встановлює відповідальність за невжиття заходів щодо протидії корупції? 
 

 Чим визначається розмір штрафу за правопорушення які пов’язані з 
корупцією? 
 

 Який максимальний строк позбавлення права обіймати певні посади 
застосовується в разі вчинення правопорушення пов’язаного з корупцією? 
 

 Який максимальний строк позбавлення права займатися певною 
діяльністю застосовується в разі вчинення правопорушення пов’язаного з 
корупцією? 
 

 Який елемент вказує на наявність адміністративного проступку стосовно 
обмеження одержання подарунків? 
 

 Які заходи повинні вжити особи, уповноважені на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі 
надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка? 
 

 Як повинна діяти особа, на яку поширюються обмеження щодо 
використання службового становища та щодо одержання подарунків, 
виявивши у своєму службовому приміщенні майно, яке може бути 
подарунком? 
 

 Протягом якого часу особа, на яку поширюються обмеження щодо 
використання службового становища та щодо одержання подарунків, 
повинна повідомити про факт виявлення у своєму службовому 
приміщенні майна, яке може бути неправомірною вигодою? 
 



 Що відбувається з предметами неправомірної вигоди, а також виявленими 
чи одержаними подарунками в службовому приміщенні особи, на яку 
поширюються обмеження щодо використання службового становища та 
щодо одержання подарунків? 
 

 Що забороняється особам, уповноваженим на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином 
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування? 
 

 Для кого із зазначених суб’єктів є обов’язковою участь у розгляді справи 
судом при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією? 
 

 Які органи (посадові особи) відповідно до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією? 
 

 Що забороняється особам, уповноваженим на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином 
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування? 
 

 Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції? 
 

 Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції? 
 

  Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України 
«Про запобігання корупції»? 
 

 Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного 
агентства з питань запобігання корупції? 
 

 На який строк призначаються члени Національного агентства з питань 
запобігання корупції?  
 

 Що не належить до повноважень Національного агентства з питань 
запобігання корупції? 
 



 Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного 
агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак 
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією? 
 

 Зазначте, що з наведеного належить до гарантій незалежності 
Національного агентства з питань запобігання корупції? 
 

 Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної 
політики (Антикорупційна стратегія)? 
 

 Для якої з перелічених груп державних органів законом не передбачено 
обов’язкової наявності антикорупційних програм? 
 

 Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено 
законом? 
 

 У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної 
роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, з іншими видами діяльності?  
 

 На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися 
іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування?  
 

 Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення 
ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування?  
 

 Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після 
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування?  
 

 Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у 
встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?  
 

 У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або 



визначений законом державний орган про наявність у неї реального чи 
потенційного конфлікту інтересів? 
 

 Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від 
підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її 
призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту 
інтересів? 
 

 Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно 
до закону? 
 

 Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах 
реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього 
підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції 
про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку? 
 

 Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього 
врегулювання конфлікту інтересів? 
 

 Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від 
виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті в умовах конфлікту інтересів? 
 

 Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання 
конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації? 
 

 Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення про 
врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових 
повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?  
 

 Який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає 
застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, 
обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є 
неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або 
звільнення? 
 

 Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього 
контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?  

 



 Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу 
посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій 
діяльності? 
 

 За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід 
врегулювання конфлікту інтересів? 
 

 На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління 
підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в 
органах влади? 
 

 Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана 
відреагувати на незаконне доручення керівництва?   
 

 Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання 
функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон 
України «Про запобігання корупції»?  
 

 Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»? 
 

 У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй 
підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в 
центральний орган виконавчої влади? 
 

 З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління 
підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на 
посади в органах влади? 
 

 На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично 
нейтральної поведінки? 
 

 Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 
 

 Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно? 
 



 Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному 
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування? 
 

 Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для 
обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування? 
 

 Протягом якого строку посадова особа органу державної влади 
зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання 
корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в 
установі банку-нерезидента? 
 

 Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування 
зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання 
корупції? 
 

 Протягом якого строку посадова особа органу державної влади 
зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання 
корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані? 
 

 Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є 
викривачем? 
 

 За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про 
порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим 
працівником цього ж органу підлягає розгляду? 
 

 Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог 
Закону України «Про запобігання корупції»? 
 

 Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції»? 
 

 Який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної 
перевірки? 
 

 Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є 
наявність антикорупційної програми? 
 



 Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, 
щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, 
пов’язане з корупцією? 
 

 Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних 
з корупцією»? 
 

 Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування? 
 

 У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення? 
 

 За якою процедурою призначається на посаду член Національного 
агентства з питань запобігання корупції? 
 

 Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного 
агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак 
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?  
 

 Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт декларування 
(особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування) має право подати виправлену декларацію? 
 

 У який період може здійснюватися повна перевірка декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих 
відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на 
наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення? 
 

 Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»? 
 

 Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання 
корупції»?  
 

 Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про 
запобігання корупції»? 
 



 Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання 
корупції»? 
 

 Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією? 
 

 Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень? 
 

 Що таке потенційний конфлікт інтересів? 
 

 Що таке реальний конфлікт інтересів? 
 

 Що таке неправомірна вигода?  
 

 Що таке антикорупційна експертиза? 
 

 Що таке пряме підпорядкування? 
 

 Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання 
корупції»? 
 

 Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності? 
 

 На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції 
здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування? 
 

 Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення? 
 

 У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України 
«Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших 
осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм 
осіб від юридичних або фізичних осіб? 
 

 Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія 
Закону України «Про запобігання корупції»? 
 

 У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення 
корупційного злочину? 
 

 Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»? 



 
 Яким законом (законами) передбачено заходи, які можуть бути 

застосовані правоохоронними органами до осіб, які надають допомогу в 
запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із 
здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та 
майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції? 
 

 Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання 
корупції? 
 

 Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів 
Національного агентства з питань запобігання корупції вважається 
прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували? 
 

 Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним 
органом, до складу якого входить? 
 

 З моменту призначення скількох членів Національне агентство з питань 
запобігання корупції є правомочним? 
 

 На який строк обирається Голова Національного агентства з питань 
запобігання корупції? 
 

 Скільки разів проводиться засідання Національного агентства з питань 
запобігання корупції? 
 

 Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю 
Національного агентства з питань запобігання корупції? 
 

 Протягом якого часу розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних 
органів законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що 
передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, 
а також делегування повноважень державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з 
метою їх громадського обговорення?  
 

 Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про 
запобігання корупції»? 
 



 До повноважень якого органу належить здійснення постійного 
моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення 
щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері? 
 

 Протягом скількох робочих днів надається можливість претенденту на 
посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за результатами 
спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на 
посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік 
посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення 
спеціальної перевірки? 
 

 Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення 
(обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної 
перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду 
факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей? 
 

 У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою 
особи, яка претендує на зайняття посади?  
 

 Яким органом проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про притягнення 
особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, 
погашення? 
 

 До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за 
минулий рік? 
 

 У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширюється дія 
Закону України «Про запобігання корупції»? 
 

 Що охоплює відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
декларування недостовірної інформації? 
 

 Протягом якого часу Національне агентство з питань запобігання корупції 
забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення? 
 

 Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза? 
 



 Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно 
державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, 
органам місцевого самоврядування? 
 

 Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми 
(уповноважений) в юридичній особі?  
 

 Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила корупційне 
правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до 
дисциплінарної відповідальності? 
 

 Яким органом визначається Порядок і методологія проведення 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів? 
 

 Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні 
нею злочину у сфері службової діяльності? 
 

 Яка з зазначених нижче ситуацій не охоплюється поняттям «корупція»? 
 

 З якою подією пов’язане припинення дії порядку «подання та 
оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру», визначеного Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»? 
 

 Яке право надається особі, уповноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, у випадку наявності у неї сумнівів щодо 
можливості одержання нею подарунка? 
 

 За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом 
усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 
чи участі в його ухваленні? 
 

 Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, завідомо недостовірних відомостей? 
 

 Оберіть правильний варіант поведінки суб’єкта декларування - особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, щодо можливості самостійного виправлення нею 
помилок у поданій декларації: 
 



 На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено 
повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? 
 

 Вкажіть, на які, з наведених нижче, дані про фізичних осіб не 
поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення? 
 

 У якому випадку державний службовець, який вчинив корупційне 
правопорушення, підлягає притягненню до дисциплінарної 
відповідальності? 
 

 Коли слід вважати, що посадова особа органу державної влади або 
місцевого самоврядування мала конфлікт інтересів, ухвалюючи рішення 
на користь певної особи? 
 

 Які правові наслідки працевлаштування колишнього інспектора 
податкової інспекції на приватному підприємстві, щодо якого він за 
півроку до працевлаштування на це підприємство здійснював перевірку 
його діяльності? 
 

 Зазначте, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції»? 
 

 Який чисельний склад Національного агентства з питань запобігання 
корупції? 
 

 Яка посадова особа уповноважена представляти Національне агентство з 
питань запобігання корупції в Кабінеті Міністрів України? 
 

 Хто є суб’єктом призначення членів Національного агентства з питань 
запобігання корупції? 
 

 Яка з перелічених обставин унеможливлює призначення особи на посаду 
члена Національного агентства з питань запобігання корупції? 
 

 До кола повноважень якої посадової особи чи органу належить 
затвердження штатного розпису та кошторису Національного агентства з 
питань запобігання корупції? 
 



 Який механізм ухвалення рішень Національним агентством з питань 
запобігання корупції? 
 

 На яку структуру покладається організаційне, інформаційно-довідкове та 
інше забезпечення діяльності Національного агентства з питань 
запобігання корупції? 
 

 В яких випадках Національне агентство з питань запобігання корупції 
вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, 
організації обов’язковий до виконання припис? 
 

 Який орган уповноважений здійснювати контроль за витрачанням коштів 
Національним агентством з питань запобігання корупції? 
 

 Яким органом утворюється та формується Громадська рада при 
Національному агентстві з питань запобігання корупції? 
 

 Яка посадова особа представляє пропозицію Національного агентства з 
питань запобігання корупції щодо його фінансування на засіданнях 
Кабінету Міністрів України, засіданнях комітетів або на пленарних 
засіданнях Верховної Ради України? 
 

 Що покладається в основу Антикорупційної стратегії держави Україна? 
 

 Шляхом виконання якого акта (документа) реалізується Антикорупційна 
стратегії держави? 
 

 В якій з описаних нижче ситуацій немає порушення обмеження щодо 
прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування? 
 

 В чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу 
чи територіальну громаду? 
 

 Яка з наведених вимог не є складовою правил щодо політичної 
нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень? 
 

 Які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка, з 
огляду на своє особисте негативне ставлення до осіб без постійного місця 



проживання, в максимально тривалі строки розглядає їх заяви щодо 
забезпечення житлом і роботою? 
 

 Який орган, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», 
уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування? 
 

 Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, відображаються відомості про 
роботу за сумісництвом? 
 

 Якої вартості цінне рухоме майно підлягає відображенню в декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування? 
 

 Протягом якого строку здійснюється контроль щодо своєчасності подання 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування? 
 

 Який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя 
суб’єктів декларування? 
 

 До яких законодавчих та нормативно-правових актів Національне 
агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну 
експертизу за власною ініціативою? 
 

 Який з блоків інформації не є предметом спеціальної перевірки 
претендентів на посади державних службовців? 
 

 На яку посадову особу покладається організація проведення спеціальної 
перевірки щодо кандидата на посаду першого заступника міністра? 
 

 Які результати спеціальної перевірки є підставами для відмови особі у 
призначенні на посаду, яка пов’язана з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування? 
 

 Відомості щодо якої категорії осіб вносяться до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення? 
  



 На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 
вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної 
відповідальності за корупційні правопорушення? 
 

 Яка обставина не є перешкодою для призначення особи відповідальною 
(Уповноваженим) за реалізацію Антикорупційної програми в штатній 
структурі юридичної особи, де наявність такої посадової особи є 
обов’язковою? 
 

 Які дії має вчинити службова особа, яка отримала під час офіційного 
заходу подарунок державі в особі органу, в якому вона працює? 
 

 Які заходи заборонено застосовувати до особи у зв’язку з отриманням від 
неї повідомлення про вчинення корупційного правопорушення іншою 
особою? 
 

 Які заходи зобов’язаний вжити керівник органу у разі підтвердження 
інформації щодо кримінального корупційного правопорушення, 
вчиненого його заступником, викладеної в анонімному зверненні 
працівника трудового колективу цього ж органу? 
 

 Який документ готується за результатами проведеної спеціальної 
перевірки особи, яка може бути призначена на посаду, яка передбачає 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 
 

 Які наслідки ненадання претендентом на посаду, щодо якого обов’язкове 
проведення спеціальної перевірки, згоди на її проведення? 
 

 В яких випадках проводиться громадська антикорупційна експертиза 
проектів нормативно-правових актів? 
 

 За яких підстав особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, відстороняється від виконання службових 
повноважень? 
 

 Хто може бути уповноваженими особами Національного агентства з 
питань запобігання корупції? 
 

 Хто, крім Голови і членів Національного агентства з питань запобігання 
корупції, має право представляти Національне агентство з питань 
запобігання корупції в судах? 



 
 На підставі чого уповноважені особи Національного агентства з питань 

запобігання корупції мають право входити до складу комісій, комітетів та 
інших органів, що формуються органами державної влади або місцевого 
самоврядування? 
 

 Який розмір одноразової грошової допомоги сім’ї загиблого (померлого) 
під час виконання службових обов’язків члена Національного агентства з 
питань запобігання корупції? 
 

 Які базові показники впливають на розмір оплати праці членів та 
працівників Національного агентства з питань запобігання корупції? 
 

 Які складові заробітної плати державних службовців апарату 
Національного агентства з питань запобігання корупції? 
 

 Яким чином і перед ким щорічно звітує Національне агентство з питань 
запобігання корупції за реалізацію державної антикорупційної політики? 
 

 Хто подає до Національного агентства з питань запобігання корупції 
інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо 
реалізації засад антикорупційної політики? 
 

 Кому законом надано право повідомляти Національне агентство з питань 
запобігання корупції про виявлені факти вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, а також – про реальний або 
потенційний конфлікт інтересів? 
 

 Якими законодавчими і нормативно-правовими актами регулюються 
порядок отримання громадськими об’єднаннями, їх членами або 
уповноваженими представниками, а також окремими громадянами 
інформації про діяльність органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо запобігання корупції? 
 

 Антикорупційну експертизу проектів яких нормативно-правових актів 
Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити за 
власною ініціативою? 
 

 Хто має право відмовити громадському об’єднанню, фізичній або 
юридичній особі в наданні доступу до інформації стосовно компетенції 
суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції? 
 



 Під чиїм захистом знаходиться особа, яка надає допомогу в запобіганні 
протидії корупції (викривач)? 
 

 Хто надає згоду на розголошення інформації про викривача? 
 

 Який орган здійснює постійний моніторинг та щорічний аналіз і перегляд 
державної політики виконання закону у сфері захисту викривачів? 
 

 Яким актом затверджено Антикорупційну стратегію держави Україна? 
 

 Як часто Верховна Рада України повинна проводити парламентські 
слухання щодо протидії корупції? 
 

 Який орган розробляє державну програму з виконання Антикорупційної 
стратегії? 
 

 Хто затверджує державну програму з виконання Антикорупційної 
стратегії? 
 

 Яка інформація не має відображатись у щорічній національній доповіді 
щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції»? 
 

 Де оприлюднюється національна доповідь щодо реалізації 
антикорупційної політики? 
 

 Який орган розглядає та схвалює проект щорічної національної доповіді 
щодо реалізації засад антикорупційної політики? 
 

 Де мають відображатися відомості щодо співпраці України в питаннях 
боротьби з корупцією з відповідними органами інших держав, 
міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями 
та укладені з ними угоди про співробітництво? 
 

 Яка інформація не має відображатися у щорічній національній доповіді 
щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції»? 
 

 Хто є суб’єктом затвердження антикорупційної програми? 
 

 Які антикорупційні програми підлягають погодженню з Національним 
агентством з питань запобігання корупції? 



 
 Що зобов’язані здійснити органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування за результатами громадського обговорення проектів 
нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг 
окремим суб’єктам господарювання, а також делегування владних 
повноважень? 
 

 Який законодавчий акт є правовою основою для кодексів чи стандартів 
професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування? 
 

 Який орган державної влади затверджує загальні правила етичної 
поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування? 
 

 Що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
розробляють державні органи, органи влади Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування? 
 

 Що зобов’язані робити особи, уповноважені на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх 
службових повноважень? 
 

 В чиїх інтересах діють особи, представляючи державу чи територіальну 
громаду? 
 

 Якої поведінки зобов’язані дотримуватись  особи, уповноважені на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час 
виконання своїх службових повноважень  задля забезпечення політичної 
нейтральності? 
 

 У якому випадку політичні погляди особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, можуть впливати на їхні 
рішення під час виконання своїх службових повноважень? 
 

 У якому випадку особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, може розголошувати або використовувати в 
інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, 
що стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень 
та професійних обов’язків? 
 



 У якому випадку особи, уповноважені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, незважаючи на приватні інтереси, мають 
утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва? 
 

 Який суб’єкт оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи 
доручень особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування? 
 

 Що повинні вчинити особи, уповноважені на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, у разі отримання для виконання рішень чи 
доручень, вважаючи їх незаконними або такими, що становлять загрозу 
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, 
юридичних осіб, державним або суспільним інтересам? 
 

 Кого повинні повідомити виборні особи у разі отримання для виконання 
рішень чи доручень, які вважають незаконними або такими, що 
становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 
окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним 
інтересам? 
 

 Хто із осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, може демонструвати власні політичні переконання не 
порушуючи при цьому вимог Закону України «Про запобігання 
корупції»? 
 

 Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості? 
 

 Що здійснюють незалежні експерти відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» для виявлення та усунення корупційних ризиків у 
діяльності юридичної особи? 
 

 Які зобов’язання покладені Законом України «Про запобігання корупції» 
на посадових та службових осіб юридичних осіб, які виконують роботу та 
перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, з метою 
запобігання корупції? 
 

 Кого, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», повинні 
інформувати посадові та службові особи юридичних осіб про виникнення 
реального та/або потенційного конфлікту інтересів? 
 



 До якого документа включаються положення щодо обов’язковості 
дотримання антикорупційної програми, згідно з Законом України «Про 
запобігання корупції»? 
 

 Яким документом, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», 
передбачається порядок призначення Уповноваженого як посадової особи 
юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції? 
 

 Яка особа, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», не може 
бути призначена на посаду Уповноваженого як посадової особи 
юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції? 
 

 Яка діяльність, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», є 
несумісною з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної 
особи, відповідальної за запобігання корупції? 
 

 Заняття яких посад, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», 
є несумісним з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної 
особи, відповідальної за запобігання корупції? 
 

 Кого згідно з Законом України «Про запобігання корупції» повинен 
повідомити керівник юридичної особи у випадку звільнення 
Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за 
запобігання корупції? 
 

 Для яких державних, комунальних підприємств, господарських товариств 
(у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), згідно з 
Законом України «Про запобігання корупції», є обов’язковим 
затвердження антикорупційної програми? 
 

  Що таке професійна компетентність державного службовця? 
 

 Хто є керівником державної служби в державному органі? 
 

 Що таке рівнозначна посада на державній службі? 
 

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

 Яке право належить до майнових прав державних службовців?  
 

 Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця? 



 
 Кого зобов’язаний повідомити державний службовець, якщо він отримав 

наказ (розпорядження), доручення від керівника вищого рівня? 
 

 Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього 
сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), 
доручення? 
 

 Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері державної служби? 
 

 Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби?  
 

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

 Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне 
забезпечення Комісії з питань вищого корпусу державної служби? 
 

 Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві? 
 

 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? 
 

 Яке право характеризує службовий статус державних службовців? 
 

 В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або 
особи, яка виконує його обов’язки? 
 

 Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця 
про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), 
доручення? 
 

 На що не має права державний службовець? 
 



 Що зобов’язаний зробити керівник державної служби у разі отримання від 
державного службовця скарги щодо порушення його права на державну 
службу? 
 

 Яка особа не може вступити на державну службу? 
 

 Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, 
яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»? 
 

 Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття 
посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція 
якого поширюється на всю територію України? 
 

 Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на 
зайняття посади державної служби категорії «В»? 
 

 Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу? 
 

 З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває 
статусу державного службовця? 
 

 З якого часу особа, яка займає посаду державної служби повторно, 
набуває статусу державного службовця? 
 

 Відповідно до якого акта проводиться конкурс на зайняття вакантної 
посади державної служби? 
 

 На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий 
конкурс?  
 

 Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади державної служби категорії «А»?  
 

 Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади державної служби категорії «Б» і «В»? 
 

 Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню? 
 

 Який документ не подають державні службовці, які бажають взяти участь 
у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться 
конкурс?               
 



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

 Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть участь у 
конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби? 
 

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

 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»? 
 

 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»? 
 

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

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

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

 Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка 
вперше призначена на посаду державної служби?  
 

 Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, 
яка вперше призначена на посаду державної служби? 
 

 На які категорії посад державної служби здійснюється виключно строкове 
призначення? 
 

 У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби 
встановлення випробування є обов’язковим? 
 

 Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до 
Закону України «Про державну службу»? 
 



 Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних 
службовців? 
 

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

 Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної 
категорії посад державному службовцю за результатами оцінювання 
службової діяльності?  
 

 У якому випадку державний службовець може бути позбавлений рангу? 
 

 У якому випадку не допускається переведення державного службовця і є 
обов’язковим проведення конкурсу? 
 

 Яким може бути строк відрядження державного службовця протягом 
одного календарного року? 
 

 Що не вважається зміною істотних умов державної служби? 
 

 Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну 
істотних умов служби? 
 

 Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним 
службовцем негативної оцінки його службової діяльності? 
 

 Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних 
службовців? 
 

 В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за 
результатами оцінювання службової діяльності? 
 

 Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з 
результатами оцінювання його службової діяльності? 
 

 Якими будуть правові наслідки для особи у разі її відмови від складення 
Присяги державного службовця? 
 

 Протягом якого строку з метою підвищення рівня професійної 
компетентності державного службовця може проводитися його 
стажування з відривом від служби? 



 
 За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців? 

 
 Які складові заробітної плати державного службовця? 

 
 Ким визначається порядок надання та розмір матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань? 
 

 Які види заохочень застосовуються до державних службовців за 
бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги? 
 

 Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають 
посади категорії «А»? 
 

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

 Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних службовців? 
 

 Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень? 
 

 Яким державним органом затверджується порядок відшкодування 
непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх 
відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки? 
 

 Що Не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть 
застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем? 
 

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

 Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку,  щоб 
державного службовця не можна було притягнути до дисциплінарної 
відповідальності? 
 

 Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного 
службовця? 
 

 Що може вважатися прогулом державного службовця без поважних 
причин?  
 



 Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, 
характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця? 
 

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

 Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної 
оплачуваної відпустки? 
 

 Протягом якого часу державний службовець повинен дати відповідь в 
письмовій формі на пропозицію керівника державної служби про 
відшкодування шкоди? 
 

 Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного 
заподіяння шкоди кількома державними службовцями? 
 

 Протягом якого часу подається скарга після одержання державним 
службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення 
дисциплінарного стягнення? 
 

 Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії? 
 

 З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на 
виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого 
самоврядування? 
 

 Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який 
втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків? 
 

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

 Який граничний вік перебування на державній службі? 
 

 Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі 
служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення 
у письмовій формі? 
 

 Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні 
на посаду державної служби? 
 



 Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного 
службовця за кожний дисциплінарний проступок? 
 

 Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України? 
 

 Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату 
Адміністрації Президента України? 
 

 На який строк призначається на посаду працівник патронатної служби? 
 

 Які посади не належать до посад патронатної служби? 
 

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

 Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив 
бажання вступити на державну службу? 
 

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

 За яких умов при присвоєнні державному службовцю чергового рангу 
враховується час роботи на посадах патронатної служби? 
 

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

 Яке визначення терміну «державний службовець» передбачено в Законі 
України «Про державну службу»? 
 

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

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

 Як поширюється дія норм законодавства про працю на державних 
службовців? 
 

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

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



 
 З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба? 

 
 Яка особливість призначення на посади державної служби? 

 
 Яке визначення терміну «безпосередній керівник» відповідно до Закону 

України «Про державну службу»? 
 

 Ким затверджується перелік посад працівників державного органу, які 
виконують функції з обслуговування? 
 

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

 Які категорії посад державної служби встановлює Закон України «Про 
державну службу»? 
 

 Залежно від чого посади державної служби поділяються на категорії? 
 

 Яку кількість посад у державному органі повинні становити посади 
державної служби категорій «А» і «Б»? 
 

 Що належить до основних обов’язків державного службовця? 
 

 Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та 
обов’язки державних службовців? 
 

 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? 
 

 Які наслідки має ненадання керівником на вимогу державного службовця 
письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення? 
 

 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?  
 

 В якій формі має бути оформлене доручення керівника або особи, яка 
виконує його обов’язки? 



 
 Ким може бути скасовано наказ (розпорядження), доручення?  

 
 Що повинен робити державний службовець у разі отримання доручення 

від працівника патронатної служби? 
  

 Що зобов’язаний робити державний службовець у разі його реєстрації 
кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими 
комісіями, сформованими (утвореними) у встановленому порядку? 
 

 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?  
 

 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?  
 

 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? 
 

 Хто має статус керівника державної служби в центральному органі 
виконавчої влади (крім міністерства) та у державних органах, посади 
керівників яких належать до посад державної служби? 
 

 Який орган не входить до системи управління державною службою?  
 

 На який строк призначається на посаду керівник центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби ? 
 

 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? 
 

 До повноважень якого органу належить розроблення типових вимог до 
професійної компетентності державних службовців категорії «А»? 



 
 Який орган погоджує типові вимоги до професійної компетентності 

державних службовців категорії «А»? 
 

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

 Який статус має Комісія з питань вищого корпусу державної служби?  
 

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

 Що зберігається за членами Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби на період участі у її роботі?  
 

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

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

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

 Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу» 
призначення на посади державної служби без обов’язкового проведення 
конкурсу? 
 

 Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на 
зайняття будь-якої вакантної посади державної служби? 
 

 Який строк оприлюднення результатів конкурсу на вакантні посади 
державної служби встановлено законом? 
 

 Який строк подання документів для участі в конкурсі на зайняття 
вакантної посади державної служби відповідно до Закону України «Про 
державну службу»? 
 



 Хто проводить перевірку документів, поданих кандидатом для участі у 
конкурсі, на відповідність встановленим законом вимогам? 
 

 Хто повідомляє кандидата про результати перевірки документів, поданих 
ним для участі у конкурсі, на відповідність встановленим законом 
вимогам? 
 

 Чи проводиться конкурс у разі подання заяви про участь у конкурсі на 
зайняття вакантної посади державної служби лише однією особою? 
 

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

 Яким документом оформлюється рішення конкурсної комісії за 
результатами конкурсу?  
 

 Протягом якого строку підписується протокол засідання конкурсної 
комісії? 
 

 Протягом якого строку в державному органі, в якому проводився конкурс, 
зберігається протокол засідання конкурсної комісії? 
 

 Протягом якого строку служба управління персоналом державного 
органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату 
письмове повідомлення про результати конкурсу? 
 

 Який строк  подання скарги на рішення конкурсної комісії? 
 

 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?  
 

 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?  
 

 В якому випадку другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття 
вакантної посади державної служби має право на призначення на таку 
посаду? 
 



 Що із наведеного не є підставою для проведення повторного конкурсу? 
 

 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? 
 

 Де зберігається копія акта про призначення на посаду державного 
службовця?  
 

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

 Що є підставою для зміни істотних умов державної служби?  
 

 Який ранг присвоюється державному службовцю, який вперше 
призначається на посаду державної служби? 
 

 Коли може здійснюватися дострокове присвоєння чергового рангу?  
 

 Який із наведених органів державної влади визначає порядок присвоєння 
рангів державних службовців? 
 

 За якої умови здійснюється переведення державного службовця? 
 

 Ким затверджуються правила внутрішнього службового розпорядку 
державного органу?  
 

 В якій галузі знань проводиться професійне навчання державних 
службовців через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 
підвищення кваліфікації?  
 

 З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців? 
 

 Ким здійснюється оцінювання результатів службової діяльності 
державних службовців, які не належать до посад вищого корпусу 
державної служби? 
 

 Які наслідки настають у разі отримання державним службовцем 
негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності? 



 
 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?  
 

 Який вид дисциплінарного стягнення може бути застосовано до 
державного службовця без участі дисциплінарної комісії відповідно до 
Закону України «Про державну службу»? 
 

 Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного 
стягнення чи закриття дисциплінарного провадження?  
 

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

 Якими мають бути дії державного службовця під час відсторонення його 
від виконання посадових обов’язків?  
 

 Ким формується дисциплінарна справа під час здійснення 
дисциплінарного провадження?  
 

 У якому випадку до державного службовця не може бути застосоване 
дисциплінарне стягнення?  
 

 Протягом якого строку суб’єкт призначення приймає рішення про 
накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи 
закриття дисциплінарного провадження?      
 

 Протягом якого строку державним службовцем подається скарга на 
рішення про накладення дисциплінарного стягнення?  
 

 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? 
 

 Якими мають бути дії державного службовця у разі заподіяння шкоди 
фізичним та юридичним особам внаслідок неналежного виконання ним 
посадових обов’язків? 
 



 Що робить керівник державної служби для відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок неналежного виконання державним службовцем 
своїх посадових обов’язків?  

 Яке із наведених нижче визначень визначає акт-дію публічної 
адміністрації? 
 

 Яку мету переслідує акт-дія органу публічної адміністрації? 
 

 Який з наведених нижче варіантів відноситься до актів-дій публічної 
адміністрації? 
 

 Який з нижче наведених варіантів НЕ відноситься до актів-дій публічної 
адміністрації? 
 

 Яка особливість дозволяє відмежувати акт-дії від адміністративного акта? 
 

 Яку мету прагне досягти орган публічної адміністрації видаючи акт-дію у 
вигляді публічного попередження? 
 

 Який орган може розглянути ініційовану особою дію щодо перегляду 
рішення суб’єкта публічної адміністрації? 
 

 Як тлумачиться право особи на звернення до суду відповідно до ч.1 ст. 5 
КАСУ? 
 

 До якого процесуального права особи відноситься її можливість вимагати 
визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи 
окремих його положень? 
 

 Яку форму захисту може використати особа якщо вона бажає ініціювати 
перегляд рішення суб’єкта публічної адміністрації? 
 

 Яку форму ініціювання перегляду рішення органом публічної 
адміністрації може використати особа відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян»? 
 

 Яку форму ініціювання перегляду рішення органом публічної 
адміністрації НЕ може використати особа відповідно до Закону України 
«Про звернення громадян»? 
 

 Як Законом України «Про звернення громадян» визначається такий вид 
звернення як скарга? 



 
 Як Законом України «Про звернення громадян» визначається такий вид 

звернення як пропозиція? 
 

 Яка судова інстанція розглядатиме скаргу особи, яка має намір ініціювати 
перегляд прийнятого рішення органом публічної адміністрації? 
 

 Який орган зобов’язаний розглянути звернення особи щодо ініціювання 
перегляду рішення суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Якому органу заборонено розглядати звернення особи щодо ініціювання 
перегляду рішення суб’єктом публічної адміністрації? 
 

 Яка особа вправі ініціювати перегляд рішення суб’єктом публічної 
адміністрації яке стосується неповнолітнього? 
 

 Яка особа НЕ вправі ініціювати перегляд рішення суб’єктом публічної 
адміністрації яке стосується неповнолітнього? 
 

 Яким законом встановлюється можливість ініціювання фізичною особою-
підприємцем перегляду рішення суб’єкта публічної адміністрації в особі 
державного реєстратора? 
 

 Яким законом встановлюється можливість ініціювання юридичною 
особою перегляду рішення суб’єкта публічної адміністрації в особі 
державного реєстратора? 
 

 Яким законом встановлюється можливість ініціювання громадським 
формуванням перегляду рішення суб’єкта публічної адміністрації в особі 
державного реєстратора? 
 

 Якою особою врегульовується спір щодо бездіяльності суб’єкта публічної 
адміністрації в частині перегляду раніше прийнятого рішення відповідно 
до Кодексу адміністративного судочинства? 
 

 Яка форма роботи передбачена під час врегулювання суддею спору 
стосовно бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації в частині 
перегляду раніше прийнятого рішення відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства? 
 

 Який строк встановлений для врегулювання суддею спору стосовно 
бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації в частині перегляду раніше 



прийнятого рішення відповідно до Кодексу адміністративного 
судочинства? 
 

 Який наслідок матиме місце у разі якщо сторона що оскаржує 
бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації в частині перегляду раніше 
прийнятого рішення звернеться із заявою про припинення врегулювання 
спору за участю судді? 
 

 Який наслідок матиме місце у разі закінчення строку врегулювання спору 
за участю судді щодо оскарження особою бездіяльності суб’єкта 
публічної адміністрації в частині перегляду раніше прийнятого рішення? 
 

 Який наслідок матиме місце у разі досягнення сторонами примирення та 
звернення до суду із заявою про примирення щодо оскарження особою 
бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації в частині перегляду раніше 
прийнятого рішення у разі врегулювання спору за участю судді? 
 

 Яким судом здійснюватиметься розгляд стягнення грошових сум, що 
ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких 
завершився встановлений строк оскарження? 
 

 Яким судом здійснюватиметься розгляд оскарження фізичними особами 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду 
(виїзду) на тимчасово окуповану територію? 
 

 Яким судом здійснюватиметься розгляд оскарження фізичними особами 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо 
обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання 
пенсійних виплат? 
 

 Яким судом здійснюватиметься розгляд публічного спору стосовно 
вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності? 
 

 Як називається спосіб ініціювання перегляду органом публічної 
адміністрації рішення, коли особа звертається до нього особисто? 
 

 Який спосіб може бути використаний особою для ініціювання перегляду 
рішення вищим органом публічної адміністрації? 
 

 Яким органом проводитиметься перегляд рішення про призначення пенсії 
якщо особа має намір ініціювати такий перегляд? 



 
 Яким органом проводитиметься перегляд рішення про податковий борг, 

якщо особа має намір ініціювати такий перегляд? 
 

 Яким органом проводитиметься перегляд рішення про призначення 
соціальної допомоги, якщо особа має намір ініціювати такий перегляд? 
 

 Яким органом проводитиметься перегляд рішення якщо його прийнято 
органом місцевого самоврядування? 
 

 Яким органом проводитиметься перегляд рішення про нарахування 
субсидії з ініціативи фізичної особи? 
 

 Яким органом проводитиметься перегляд рішення про реєстрацію 
фізичної особи-підприємця з ініціативи фізичної особи? 
 

 Яким органом проводитиметься перегляд рішення про реєстрацію 
юридичної особи з ініціативи фізичної особи? 
 

 Що таке інструменти публічного адміністрування? 
 

 Що з перерахованого НЕ належить до інструментів публічного 
врядування? 
 

 Від чого залежить вибір належного інструмента публічного врядування? 
 

 Чи призводить застосування інструментів публічного адміністрування до 
певних правових наслідків? 
 

 Що з перерахованого є інструментом публічної адміністрації? 
 

 Що НЕ впливає на вибір застосування того чи іншого інструменту 
публічного адміністрування? 
 

 До якого виду інструментів публічного адміністрування належить 
Генеральний план міста Києва до 2020 року, затверджений 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації? 
 

 Що з перерахованого НЕ належить до ознак інструментів діяльності 
публічної адміністрації? 
 

 На які види поділяються інструменти публічної адміністрації? 



 
 Голова міської ради дав розпорядження створити відповідну комісію, 

дослідити та належним чином відреагувати на незаконне знищення 6 
дерев по вул. Незалежності. Який інструмент публічного адміністрування, 
застосований комісією, буде належним в даному випадку? 
 

 Голова селищної ради видав розпорядження створити комісію для 
дослідження та відповідного реагування на незаконне знищення 3 дерев 
по вул. Зеленій. Який інструмент публічного адміністрування 
застосований головою ради? 
 

 Комісія з благоустрою Красилівської сільської ради провела обстеження 
прибудинкових територій та склала протоколи про адміністративні 
правопорушення за утримання будинку в неналежному стані, зокрема за 
невивезення сміття. Який інструмент публічного адміністрування було 
застосовано комісією? 
 

 Комісія з питань житлово-комунального господарства провела 
обстеження прибудинкових територій багатоквартирних будинків на 
території міста. За результатами проведених робіт, члени комісії 
звернулися з пропозицією до депутатів ради переглянути та внести зміни 
до «Правил благоустрою та утримання територій». Який інструмент 
публічного адміністрування буде застосовано депутатами міської ради за 
результатами розгляду звернення? 
 

 Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», громадянин К. 
звернувся до районної державної адміністрації зі скаргою на невиконання 
плану розвитку району на 2017 рік. Який інструмент публічного 
адміністрування буде застосовано органом за результатом розгляду 
звернення? 
 

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
громадянка Д. подала інформаційний запит про кількість коштів 
виділених на підтримку та розвиток дошкільної освіти у місті за минулий 
звітній період. Який застосований інструмент публічного 
адміністрування, буде належним в даному випадку? 
 

 Поліцейський екіпаж, за наявності відповідних підозр та повноважень, 
зупинив автомобіль та провів обшук транспортного засобу. Який 
інструмент було застосовано даним органом ? 
 



 У зв’язку з погіршенням криміногенної ситуації на території міста, міська 
рада прийняла рішення про заборону продажу спиртних напоїв після 
22.00 год. Який інструмент публічного адміністрування було застосовано 
міської радою? 
 

 Яким чином пов’язані категорії «форми публічного адміністрування» та 
«інструменти публічного адміністрування»? 
 

 Яка основна ознака розмежовує форми та інструменти публічного 
адміністрування ? 
 

 Як співвідносяться категорії «форми публічного адміністрування» та 
«інструменти публічного адміністрування»? 
 

 Від чого насамперед залежить рівень юридичної сили формалізованих 
джерел адміністративного права? 
 

 Що означає супідрядність джерел адміністративного права? 
 

 В якій із відповідей вірно побудовано «ієрархічну піраміду» джерел 
адміністративного права в порядку спадання юридичної сили? 
 

 Які з перерахованих джерел права мають найвищу юридичну силу? 
 

 Одеська міська рада прийняла рішення «Про затвердження Правил 
благоустрою території міста Одеси». Після якого акту за юридичною 
силою в системі джерел адміністративного права буде знаходитися даний 
акт? 
 

 Який нормативний акт слід першочергово застосовувати, якщо певні 
суспільні відносини регулюються рядом юридичних актів між якими не 
виникає колізій за змістом? 
 

 Що таке юридична колізія нормативних актів як джерел 
адміністративного права? 
 

 Як потрібно вчинити органу влади, якщо між двома нормами 
адміністративного права виникає юридична колізія за змістом? 
 

 Як вирішується юридична колізія у випадку її виникнення між нормою 
міжнародного договору та нормою, зафіксованою у законі України?  
 



 При врегулюванні відносин з приводу встановлення тарифів на житлово-
комунальні послуги виникла юридична колізія між Постановою Кабінету 
Міністрів та рішенням Київської міської ради. Як її вирішити? 
 

 Як врегулювати адміністративні відносини у разі, коли колізія виникає 
між юридичним актом Кабінету Міністрів України та юридичним актом 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим? 
 

 Яка норма підлягає застосуванню у випадку виникнення колізії з приводу 
врегулювання відносин між актом Міністерства аграрної політики та 
продовольства і Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру? 
 

 При врегулюванні відносин забезпечення працевлаштування населення  
з’ясувалося, що Міністерством соціальної політики України було 
затверджено «Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про 
попит на робочу силу (вакансії)" в 2013 році. А пізніше, в 2016 році було 
видано наказ, яким було змінено форму звітності, проте попередній не 
скасовано. Який акт підлягає застосуванню?  
 

 Як потрібно вчинити, якщо юридична колізія виникла між юридичними 
актами одного і того самого суб’єкта публічного врядування, проте 
прийнятими у різний час? 

 
 Як потрібно вчинити при врегулюванні суспільних відносин, якщо між 

загальним та спеціальним юридичними актами одного ієрархічного рівня, 
що врегульовують дані відносини виникла юридична колізія? 
 

 В якому випадку норми адміністративного права, що мають нижчу 
юридичну силу, за наявності невідповідностей залишаються дійсними? 
 

 Як вирішується юридична колізія між нормою постанови Кабінету 
Міністрів України та нормою, зафіксованою у наказі міністерства? 
 

 Що означає таке поняття як «колізія адміністративних правових норм»? 
 

 В якому випадку НЕ виникає юридичної колізії? 
 

 До яких актів в ієрархічній системі джерел адміністративного права 
належать накази, розпорядження, що видаються керівниками державних 
підприємств та установ? 
 



 Куди за юридичною силою джерел права можна віднести наказ ректора 
вищого навчального закладу, відповідно до правил супідрядності? 
 

 Яка основна мета побудови системи формалізованих джерел 
адміністративного права за їх юридичною силою? 
 

 Що можна охарактеризувати як письмовий документ, прийнятий та 
затверджений уповноваженим суб’єктом публічної адміністрації, що 
визначає послідовність здійснення виконавцями заходів із зазначенням 
мети, завдань, обсягу, методів, засобів і строків їх здійснення? 
 

 Який з перелічених документів відноситься до актів планування? 
 

 Який з перелічених документів відноситься до актів планування? 
 

 Який з перелічених документів відноситься до актів планування? 
 

 Що з переліченого НЕ є актом планування? 
 

 Що з переліченого НЕ є актом планування? 
 

 Яке з перелічених тверджень характеризує акт планування? 
 

 Що з переліченого є фінансовим планом держави? 
 

 Яка ознака характеризує акт планування? 
 

 В чому полягає суть наступності планів як спеціальної вимоги до актів 
планування? 
 

 В чому полягає суть напруженості планів як спеціальної вимоги до актів 
планування? 
 

 В чому полягає суть гнучкості планів як спеціальної вимоги до актів 
планування? 
 

 Як характеризується комплексний характер актів планування? 
 

 Який з перелічених принципів планування означає, що при розробці акта 
планування слід виходити з глибокого та всебічного аналізу, ситуації та 
реальних можливостей, найближчих і перспективних завдань органу 
планування? 



 
  Який з перелічених принципів планування означає, що плановані заходи 

мають відповідати реальним можливостям їх виконання, що 
забезпечується визначенням оптимального обсягу роботи даного суб’єкта 
публічної адміністрації, всебічним урахуванням резервів часу, сил і 
засобів? 
 

 Суть якого з перелічених принципів полягає в тому, що заходи плану 
роботи мають бути спрямовані насамперед на вирішення важливих, 
потребуючих невідкладного розв’язання питань? 
 

 Який принцип планування означає необхідність вибору стилю 
викладення, який би дозволив за умови якомога меншого фізичного а 
знакового обсягу плану закласти в останній якнайбільший обсяг 
інформації, яка сприятиме успішному виконанню плану? 
 

 Який принцип планування вимагає в акті планування чіткого 
формулювання завдання суб’єкта публічної адміністрації, заходів, які 
будуть виконуватися, строків виконання та відповідальних осіб? 
 

 На якій стадії прийняття актів планування здійснюється аналіз проблемної 
ситуації та може бути створена робоча група з підготовки проекту акта 
планування? 
 

 На якій стадії прийняття актів планування встановлюються відповідальні 
виконавці, розраховуються строки виконання заходів? 
 

 Яка стадія процедури прийняття актів планування характеризується 
можливістю проведення експертизи проекту щодо відповідності 
формальним вимогам? 
 

 На сайті Чернівецької міської ради був оприлюднений «Стратегічний 
план розвитку міста Чернівці». До якої стадії процедури прийняття актів 
планування відноситься дана дія? 
 

 До якої стадії процедури прийняття актів планування можна віднести 
розроблення попередніх розрахунків до проекту міського бюджету? 
 

 Який з перелічених планів призначений для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування та забудови території населеного 
пункту? 
 



 Який з перелічених планів розробляється з метою визначення умов та 
обмежень використання території для містобудівних потреб у межах 
визначених зон? 
 

 Який з перелічених планів розробляється з метою визначення 
планувальної організації і функціонального призначення, просторової 
композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, 
мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених 
для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній 
екологічній оцінці? 
 

 Начальником відділу освіти Сторожинецької районної державної 
адміністрації було затверджено «Перспективний план розвитку відділу 
освіти на 2018 рік». До якого виду залежно від характеру та сфери його 
діяльності, організації належить даний план? 
 

 Який з перелічених планів є планом разового використання? 
 

 До якого виду актів планування належить «Програма боротьби з 
контрабандою, організованою злочинністю та корупцією»? 
 

 Який з перелічених планів є планом разового використання? 
 

 Що характеризується як різновид рішення суб’єкта публічної 
адміністрації, змістом якого є система взаємопов’язаних, поєднаних 
загальною метою конкретно визначених завдань і заходів, котрі треба 
здійснити в указаній послідовності і встановленні строки конкретно 
визначеним виконавцем? 
 

 До якого виду актів планування належить Загальнодержавна програма 
боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2018 року, 
затверджена департаментом охорони здоров’я Львівської державної 
адміністрації? 
 

 Івано-Франківською міською радою було прийнято «Програму протидії 
вживанню алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та 
формування навичок здорового способу життя на 2017-2020 роки». Який 
інструмент діяльності публічної адміністрації був використаний? 
 

 Чернівецькою міською радою було затверджено «Схему зонування міста». 
Який інструмент діяльності публічної адміністрації був використаний? 
 



 Тернопільською міською радою було затверджено «Генеральний план м. 
Тернопіль». Який інструмент діяльності публічної адміністрації був 
використаний? 
 

 Який з перелічених документів є актом планування? 
 

 Який з перелічених документів є актом планування? 
 

 Який з перелічених документів є актом планування? 
 

 Який з перелічених документів НЕ є актом планування? 
 

 На який термін приймаються поточні акти планування? 
 

 На який термін приймаються середньострокові акти планування? 
 

 На які види поділяються плани залежно від ступеня обов’язковості?  
 

 Які з перелічених планів мають правову обов’язковість для адресатів? 
 

 Які плани залежно від ступеня обов’язковості виконують інформативну 
функцію? 
 

 До якого виду актів планування залежно від ступеня обов’язковості 
відносяться показники та розрахунки середньострокових фінансових 
планів? 
 

 До якого виду актів планування залежно від ступеня обов’язковості 
можна віднести план забудови міста? 
 

 До якого виду актів планування залежно від ступеня обов’язковості 
можна віднести план зонування території? 
 

 Який з перелічених актів планування відноситься до фінансового 
планування? 
 

 Який з перелічених актів планування відноситься до територіального 
планування? 
 

 Який з перелічених актів планування відноситься до територіального 
планування? 
 



 Що характеризується як правовий режим у державі, за якого діяльність 
суб’єктів публічної адміністрації, юридичних і фізичних осіб 
здійснюється відповідно до вимог закону? 
 

 Що характеризується як точне, своєчасне і неухильне додержання 
встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил 
поведінки у державному і суспільному житті? 
 

 Що НЕ є способом забезпечення законності в публічному 
адмініструванні? 
 

 Який різновид діяльності здійснюється державними та недержавними 
суб’єктами з метою перевірки дотримання і виконання публічною 
адміністрацією поставлених перед нею завдань і правомірності прийнятих 
нею рішень?  
 

 Який організаційно-правовий спосіб  забезпечення законності і 
дисципліни  в публічному адмініструванні характеризується 
спостереженням і перевіркою правомірності діяльності об’єкта контролю 
та фактичної відповідності тих чи інших дій вимогам чинного 
законодавства з можливістю втручатися в оперативно-господарську 
діяльність для усунення виявлених недоліків з можливістю притягнення 
порушників до відповідальності? 
 

 Який організаційно-правовий спосіб  забезпечення законності і 
дисципліни  в публічному адмініструванні характеризується виявленням і 
попередженням правопорушень стосовно організаційно не 
підпорядкованих об’єктів?  
 

 Який організаційно-правовий спосіб  забезпечення законності і 
дисципліни  в публічному адмініструванні характеризується правом 
приватних осіб звернутися до органів публічної адміністрації, об’єднань 
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до 
функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами і пропозиціями, що 
стосуються їх діяльності? 
 

 Який принцип здійснення контролю за законністю та дисципліною в 
публічному адмініструванні характеризується тим, що контроль охоплює 
всі ділянки державного, господарського та соціально-культурного 
будівництва? 
 



 За допомогою якого принципу здійснення контролю за законністю та 
дисципліною в публічному адмініструванні досягається шляхом 
покладення завдань контролю на осіб, які не зацікавлені в його 
результатах? 
 

 Який принцип здійснення контролю за законністю та дисципліною в 
публічному адмініструванні дає можливість доведення результатів 
контролю до відома громадськості або правоохоронних органів, інших 
осіб, зацікавлених у результатах контролю? 
 

 Який принцип здійснення контролю за законністю та дисципліною в 
публічному адмініструванні характеризується тим, що контроль 
проводиться не одноразово, час від часу, а за певною схемою, постійно? 
 

 Яка з перелічених особливостей, що характеризує адміністративний 
нагляд вказана НЕ вірно? 
 

 Який орган здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян? 
 

 Який орган здійснює  державний нагляд та контроль за додержанням і 
виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки? 
 

 Який суб’єкт здійснює адміністративний нагляд за поведінкою окремих 
осіб, звільнених з місць позбавлення волі? 
 

 Який суб’єкт здійснює нагляд та контроль за додержанням законодавства 
про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб? 
 

 Що характеризується як протиправна дія або бездіяльність чи прийняття 
рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні 
державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, 
встановлених законодавством України, за яке до нього може бути 
застосоване дисциплінарне стягнення? 
 



 Протягом якого строку з дня, коли керівник державної служби дізнався 
або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, державний 
службовець може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності? 
 

 Яке з перелічених стягнень НЕ відноситься до дисциплінарних? 
 

 Яке з перелічених стягнень НЕ відноситься до дисциплінарних? 
 

 За допущення державним службовцем якого дисциплінарного проступку 
суб’єкт призначення або керівник державної служби може обмежитися 
зауваженням? 
 

 Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного 
службовця за кожний дисциплінарний проступок? 
 

 За допущення державним службовцем якого дисциплінарного проступку 
суб’єктом призначення або керівником державної служби може бути 
оголошено догану? 
 

 За допущення державним службовцем якого дисциплінарного проступку 
суб’єктом призначення або керівником державної служби може бути 
оголошено догану? 
 

 Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного 
службовця у випадку порушення Присяги державного службовця? 
 

 Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного 
службовця у випадку недотримання правил внутрішнього службового 
розпорядку? 
 

 Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного 
службовця у випадку перевищення службових повноважень, якщо воно не 
містить складу злочину або адміністративного правопорушення? 
 

 Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного 
службовця у разі неповідомлення керівнику державної служби про 
виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним 
службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх 
виникнення? 
 



 Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного 
службовця у випадку вияву неповаги до держави, державних символів 
України, Українського народу? 
 

 Застосування якого виду дисциплінарного стягнення не потребує 
проведення службового розслідування? 
 

 Яким суб’єктом ініціюються дисциплінарні провадження? 
 

 Яким суб’єктом застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді 
зауваження? 
 

 Яка загальна тривалість службового розслідування? 
 

 Протягом якого строку після накладення дисциплінарного стягнення до 
державного службовця у випадку якщо не буде застосоване нове 
дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав 
дисциплінарного стягнення? 
 

 Яким суб’єктом проводиться службове розслідування стосовно державних 
службовців, які займають посади категорії «А»? 
 

 Під час строку дії якого дисциплінарного стягнення до державного 
службовця можуть застосовуватися заходи заохочення? 
 

 Який нормативно-правовий акт регулює процедуру подання та розгляду 
запитів на отримання інформації? 
 

 З яким документом особа звертається до розпорядника інформації надати 
публічну інформацію, що знаходиться у його володінні? 
 

 Протягом якого строку з дня отримання розпорядник публічної 
інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію? 
 

 Протягом якого строку розпорядник інформації повинен повідомити 
запитувача про необхідність продовження розгляду запиту на 
інформацію? 
 

 Яким суб’єктом здійснюється парламентський контроль за дотриманням 
права людини на доступ до інформації? 
 



 Яким суб’єктом здійснюється парламентський контроль за дотриманням 
права людини на доступ до інформації? 
 

 У якому випадку розпорядник інформації НЕ має права відмовити в 
задоволенні запиту? 
 

 Який порядок оскарження регулює Закон України «Про звернення 
громадян»? 
 

 Хто з перелічених суб’єктів не має права подавати запит на отримання 
публічної інформації? 
 

 Який вид звернення громадян НЕ передбачений Законом України «Про 
звернення громадян»? 
 

 Основним завданням якого органу є захист державного суверенітету,  
конституційного  ладу,  територіальної  цілісності,  економічного, 
науково-технічного  і  оборонного  потенціалу  України,   законних 
інтересів держави та  прав  громадян  від  розвідувально-підривної 
діяльності іноземних спеціальних служб, посягань  з  боку  окремих 
організацій,  груп та осіб, а також забезпечення охорони державної 
таємниці? 
 

 Завданням якого органу є забезпечення формування державної політики у 
сфері охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 
надання поліцейських послуг? 
 

 Основним завданням якого органу є забезпечення формування та 
реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній 
сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та 
особливий період? 
 

 Які акти в межах своїх повноважень видає Міністерство оборони 
України? 
 

 Метою якого органу є забезпечення ефективної реалізації державної 
політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони 
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні? 
 

 Який з перелічених суб’єктів є координаційним органом з питань 
національної безпеки і оборони при Президентові України? 



 
 Хто очолює Раду національної безпеки і оборони України? 

 
 Який вищий колегіальний орган воєнного керівництва обороною держави 

може створюватися для забезпечення стратегічного керівництва 
Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та 
правоохоронними органами в особливий період? 
 

 Хто здійснює повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних 
Сил України? 
 

 Який з перелічених суб’єктів є головним військовим органом з 
планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил 
України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері 
оборони? 
 

 Яка категорія осіб має право на альтернативну (невійськову) службу? 
 

 Обов’язком якої категорії осіб є проходження військової строкової 
служби? 
 

 Який вид юридичної відповідальності передбачений законодавством 
України за неявку на виклик у військовий комісаріат чи зіпсуття обліково-
військових документів? 
 

 Який з перелічених органів забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим 
соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування 
державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 
населення? 
 

 Які акти в межах своїх повноважень видає Міністерство охорони здоров’я 
України? 
 

 Який суб’єкт здійснює ліцензування виробництва та торгівлі лікарськими 
засобами? 
 

 Який суб’єкт проводить акредитацію закладів охорони здоров’я? 
 

 Який орган визначає критерії та стандарти державної акредитації закладів 
охорони здоров’я? 
 



 Від чого насамперед залежить рівень юридичної сили формалізованих 
джерел адміністративного права? 
 

 Що означає супідрядність джерел адміністративного права? 
 

 В якій із відповідей вірно побудовано «ієрархічну піраміду» джерел 
адміністративного права в порядку спадання юридичної сили? 
 

 Які з перерахованих джерел права мають найвищу юридичну силу? 
 

 Одеська міська рада прийняла рішення «Про затвердження Правил 
благоустрою території міста Одеси». Після якого акту за юридичною 
силою в системі джерел адміністративного права буде знаходитися даний 
акт? 
 

 Який нормативний акт слід першочергово застосовувати, якщо певні 
суспільні відносини регулюються рядом юридичних актів між якими не 
виникає колізій за змістом? 
 

 Що таке юридична колізія нормативних актів як джерел 
адміністративного права? 
 

 Як потрібно вчинити органу влади, якщо між двома нормами 
адміністративного права виникає юридична колізія за змістом? 
 

 Як вирішується юридична колізія у випадку її виникнення між нормою 
міжнародного договору та нормою, зафіксованою у законі України?  
 

 При врегулюванні відносин з приводу встановлення тарифів на житлово-
комунальні послуги виникла юридична колізія між Постановою Кабінету 
Міністрів та рішенням Київської міської ради. Як її вирішити? 
 

 Як врегулювати адміністративні відносини у разі, коли колізія виникає 
між юридичним актом Кабінету Міністрів України та юридичним актом 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим? 
 

 Яка норма підлягає застосуванню у випадку виникнення колізії з приводу 
врегулювання відносин між актом Міністерства аграрної політики та 
продовольства і Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру? 
 



 При врегулюванні відносин забезпечення працевлаштування населення  
з’ясувалося, що Міністерством соціальної політики України було 
затверджено «Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про 
попит на робочу силу (вакансії)" в 2013 році. А пізніше, в 2016 році було 
видано наказ, яким було змінено форму звітності, проте попередній не 
скасовано. Який акт підлягає застосуванню?  
 

 Іноді підзаконні нормативні акти можуть по-різному визначати права та 
обов’язки приватних осіб або суб’єктів публічної адміністрації, внаслідок 
чого є можливість прийняти рішення на користь як приватної особи, так і 
суб’єкта публічної адміністрації. Як варто вирішити таку юридичну 
колізію? 
 

 Як потрібно вчинити, якщо юридична колізія виникла між юридичними 
актами одного і того самого суб’єкта публічного врядування, проте 
прийнятими у різний час? 
 

 Як потрібно вчинити при врегулюванні суспільних відносин, якщо між 
загальним та спеціальним юридичними актами одного ієрархічного рівня, 
що врегульовують дані відносини виникла юридична колізія? 
 

 В якому випадку норми адміністративного права, що мають нижчу 
юридичну силу, за наявності невідповідностей залишаються дійсними? 
 

 Як вирішується юридична колізія між нормою постанови Кабінету 
Міністрів України та нормою, зафіксованою у наказі міністерства? 
 

 Що означає таке поняття як «колізія адміністративних правових норм»? 
 

 В якому випадку НЕ виникає юридичної колізії? 
 

 До яких актів в ієрархічній системі джерел адміністративного права 
належать накази, розпорядження, що видаються керівниками державних 
підприємств та установ? 
 

 Куди за юридичною силою джерел права можна віднести наказ ректора 
вищого навчального закладу, відповідно до правил супідрядності? 
 

 Яка основна мета побудови системи формалізованих джерел 
адміністративного права за їх юридичною силою? 
 



 Від чого залежить юридична цінність нормативного акту як джерела 
адміністративного права? 
 

 В якій з відповідей вірно позначено систему формалізованих джерел 
адміністративного права за юридичною силою в порядку зростання? 
 

 Який з наведених кодексів як джерело адміністративного права має вищу 
юридичну силу? 
 

 Що НЕ НАЛЕЖИТЬ до ознак колізій у законодавстві? 
 

 При визначенні підсудності виборчих справ адміністративні суди 
зіткнулися з юридичними колізіями, що виникли між нормами Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004р. в ред. 
закону від 7.07.2005р. та нормами Кодексу адміністративного 
судочинства від 6.07.2005р. Як потрібно вирішити дані колізії? 
 

 Якому акту надається перевага при наявності розбіжностей між загальним 
і спеціальним нормативно-правовим  актом однакової юридичної сили? 
 

 Відповідно до ст. 106 Конституції Президент України на основі та на 
виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які 
є обов’язковими до виконання на території України. На яку юридичну 
силу указів Президента  вказує зміст норми? 
 

 Що визнається інструментами в діяльності органів публічної 
адміністрації? 
 

 Що розуміють під адміністративним актом? 
 

 Як доктринально  поділяються інструменти в діяльності органів публічної 
адміністрації? 
 

 Що із наведеного виступає основним інструментом в діяльності органів 
публічної адміністрації? 
 

 Що із наведеного  є адміністративним актом? 
 

 Які із зазначених органів належать до центральних органів виконавчої 
влади із спеціальним статусом? 
 

 Які із наведених органів є центральними органами виконавчої влади? 



 
 Якими є міністерства у системі центральних органів виконавчої влади? 

 
 Якими є посади міністрів? 

 
 Якими є посади голів обласних державних адміністрацій? 

 
 Якими є міністерства відповідно до чинного законодавства? 

 
 Яка позиція правильна щодо Голів державних служб України? 

 
 Який має статус Голова державної фіскальної служби України? 

 
 Який має статус державний секретар відповідного міністерства України? 

 
 Який має статус Голова Вижницької РДА? 

 
 Що є метою у сфері децентралізації? 

 
 Який із суб’єктів очолює систему органів виконавчої влади, спрямовує і 

координує діяльність міністрів та інших органів виконавчої влади? 
 

 Який із суб’єктів утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади? 
 

 Який із суб’єктів призначає голів центральних органів виконавчої влади 
(крім міністрів)? 
 

 Визначте порядок призначення на посаду голів місцевих державних 
адміністрацій?  
 

 Який із органів є суб’єктом реєстрації нормативно-правових актів? 
 

 Який із актів посідає найвище місце в ієрархії джерел адміністративно-
процедурного права? 
 

 Які суб’єкти належать до системи органів виконавчої влади? 
 

 Хто НЕ входить до системи органів виконавчої влади? 
 

 Що із наведеного належить до органів самоорганізації населення? 
 



 Ким визначається державна політика у сфері державної служби? 
 

 Якою є основна функція Президента України? 
 

 Хто підписує акти Кабінету Міністрів України? 
 

 Що визнається актом публічної адміністрації? 
 

 В якому нормативно-правовому акті міститься визначення поняття 
«публічна служба»? 
 

 Визначте алгоритм виконання цілей у публічному адмініструванні?  
 

 Як визначається  в законодавстві адміністративна послуга? 
 

 До яких видів проваджень  в публічному адмініструванні відносять 
застосування заходів примусу? 
 

 Як поділяються суб’єкти адміністративного права? 
 

 До кого застосовується як вид адміністративного стягнення зобов'язання 
публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого? 
 

 До заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення 
адміністративного правопорушення відноситься? 
 

 Який вид адміністративного стягнення не може бути застосовано до  
поліцейських? 
 

 Який колегіальний орган, здійснює дисциплінарні провадження щодо 
державних службовців, які займають посади державної служби категорії 
«А»? 
 

 Який вид адміністративного стягнення не може бути застосовано до 
військовослужбовців? 
 

 Що складає публічна особа, яка призначена на посаду державної служби 
вперше? 
 

 Яким чином виноситься попередження як захід адміністративного 
стягнення? 
 



 Ким підписується протокол? 
 

 Що не є адміністративним стягненням? 
 

 Визначте обставину, що пом'якшує відповідальність за адміністративне 
правопорушення? 
 

 Визначте обставину, що обтяжує відповідальність за адміністративне 
правопорушення? 
 

 На який період може тривати адміністративне затримання особи, яка 
вчинила адміністративне правопорушення? 
 

 До яких осіб не призначаються громадські роботи? 
 

 Хто такий потерпілий? 
 

 Який із суб’єктів уповноважені розглядати справи  про адміністративні 
правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти 
років? 
 

 Серед перелічених елементів, визначте, які з них не входять до складу 
обєктивної сторони адміністративного проступку? 
 

 До яких видів проваджень  в публічному адмініструванні відносять 
провадження з реалізації громадянами своїх прав і обов’язків? 
 

 Яку назву має повноваження, надане особам, які володіють владою 
вибирати між двома чи більше альтернативами, коли кожна із альтернатив 
законна? 
 

 За яким критерієм суд НЕ має права перевіряти рішення суб’єктів владних 
повноважень, прийняте із застосуванням адміністративного розсуду?  
 

 За яким критерієм суд НЕ має права перевіряти рішення суб’єкта владних 
повноважень, прийняте із застосуванням адміністративного розсуду?  
 

 Яке формулювання в нормативних актах вказує на можливість 
застосування адміністративного розсуду  
 

 Яке формулювання в нормативних актах НЕ є характерним для   
адміністративного розсуду? 



 
 Що НЕ відноситься до умов  застосування адміністративного розсуду? 

 
 Що НЕ відноситься до умов застосування адміністративного розсуду? 

 
 Про який вид адміністративного розсуду йдеться у випадку, коли норма 

права визначає необхідність суб’єкта публічної адміністрації діяти чи 
приймати рішення на власний розсуд під час оцінки конкретних 
юридичних фактів?  
 

 Про який вид адміністративного розсуду йде мова у випадку, коли особа 
звертається до суб’єкта публічного адміністрування про надання пільг, 
призначення державної допомоги? 
 

 Який вид розсуду має місце у випадку здійснення вибору уповноваженим 
суб’єктом щодо обрання розміру штрафу від мінімального до 
максимального, залежно від характеру діяння? 
 

 Які ознаки НЕ є характерними для  дискреційного повноваження суб’єктів 
публічного адміністрування? 
 

 Про який вид адміністративного розсуду йде мова у випадку, коли норма 
права передбачає не чітко визначені альтернативи, а законодавчі рамки 
окреслені межами «від» і «до»? 
 

 Яку назву має визначений межами законодавства певний ступінь свободи 
органу виконавчої влади у правовому вирішенні конкретної 
індивідуальної управлінської справи, який надається з метою 
забезпечення найбільш оптимального її вирішення? 
 

 Який принцип  відіграє роль певного балансу або прийнятного 
компромісу для обох сторін в узгодженні інтересів при застосуванні 
дискреційних повноважень? 
 

 Мета якого принципу полягає в усуненні будь-яких проявів 
несправедливості, дискримінаційного ставлення до особи та необхідності 
гарантувати рівність як формально, так і фактично під час реалізації 
дискреційних повноважень? 
 

 Який принцип  порушує суб’єкт публічного адміністрування в випадку 
прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності,  що є неприпустимими з 



погляду законів логіки, здорового глузду та загальноприйнятих моральних 
стандартів? 
 

 Метою якого принципу  є досягнення розумного балансу між публічними 
інтересами, на забезпечення яких спрямовані рішення або дії суб’єкта 
публічного адміністрування , та інтересами конкретної особи? 
 

 Яке визначення характеризує вибір між двома або декількома варіантами 
можливої поведінки у реалізації власних повноважень суб’єктами 
публічного адміністрування, які не виходять за межі законодавчої 
визначеності? 
 

 Суть якого принципу полягає в тому, що адміністративний орган, який 
отримав право на власний розсуд щодо реалізації певних функцій, 
повинен дотримуватися мети, на досягнення якої йому було надане таке 
повноваження? 
 

 До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження 
владного суб’єкта, що надають можливість вибору на власний розсуд 
одного з декількох варіантів рішень, передбачених нормативно-правовим 
актом? 
 

 Хто зобов’язаний обґрунтувати рішення, прийняте на основі 
адміністративного розсуду? 
 

 Як називаються повноваження суб’єкта публічної адміністрації, які дають 
право діяти на власний розсуд в рамках правового припису? 
 

 Про який вид адміністративного розсуду йдеться у випадку, коли норма 
права надає суб’єкту публічної адміністрації можливість обирати один з 
декількох варіантів дій? 
 

 Яким видом повноважень адміністративного розсуду наділений 
поліцейський інспектор, коли затримує правопорушника? 
 

 Про який вид адміністративного розсуду йде мова у випадку, коли особа 
звертається до органу публічної адміністрації за наданням 
адміністративної послуги? 
 

 Який вид адміністративного розсуду має місце у випадку, коли норма 
права надає суб’єкту публічної адміністрації можливість втручання в 
діяльність інших суб’єктів? 



 
 Яким видом повноважень адміністративного розсуду наділений 

поліцейський інспектор, коли приймає рішення про застосування заходів 
адміністративного попередження? 
 

 Який вид адміністративного розсуду має місце у випадку, коли особа 
звертається до органу публічної адміністрації за наданням субсидії? 
 

 Яке громадське об’єднання  має право на ведення колективних 
переговорів та укладання колективних договорів і угод? 
 

 Які громадські об’єднання  створюються з метою здійснення 
представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та 
інтересів його членів? 
 

 З яким статусом  НЕ можуть створюватись організації профспілок? 
 

 Яку назву має добровільна неприбуткова громадська організація, що 
об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх 
професійної (трудової) діяльності (навчання)? 
 

 Яку назву має  добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, 
працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від 
форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка 
використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, 
або навчаються в одному навчальному закладі? 
 

 Хто НЕ може бути членом профспілки? 
 

 Яке з  прав професійних спілок  НЕ  передбачено  законодавством 
України?  
 

 Який статус мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні 
профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, 
організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці? 
 

 Який статус мають профспілки, організації яких є в більшості 
адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та 
Севастополя? 
 

 Який статус мають профспілки, організації яких є в більшості 
адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей? 



 
 Який статус мають профспілки, організації яких є в більшості 

адміністративно-територіальних одиниць України?  
 

 Який орган приймає рішення про  заборону діяльності політичної партії? 
 

 Хто із вказаних суб’єктів може бути членом політичних партій? 
 

 Яку назву має благодійна організація, яка створена не менше ніж двома 
засновниками та діє на підставі статуту. 

 
 Яка благодійна організація створюється не менше ніж двома 

засновниками? 
 

 Які благодійні організація діють на підставі статуту? 
 

 Яка благодійна організація діє на підставі установчого акта? 
 

 В якій організаційно-правовій формі створюється  благодійна організація,  
установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників 
передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких 
активів або доходів від таких активів?  
 

 В якій організаційно-правовій формі створюється благодійна організація 
яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які 
не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення 
цілей благодійної діяльності? 
 

 Як розприділяються активи, що залишаються під час ліквідації 
благодійних організацій? 
 

 Які із заходів можуть бути вжиті у разі порушення політичними  партіями 
Конституції та законів України? 
 

 Назвіть види громадських об’єднань в залежності від їх організаційно-
правової форми? 
 

 Яка назва  громадського об’єднання, засновниками якого є юридичні 
особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні 
особи приватного права та фізичні особи? 
 

 Хто НЕ може бути засновником громадської організації? 



 
 Яким є членство в політичній партії? 

 
 Чи допускається створення політичної партії без статусу юридичної 

особи?  
 

  Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів 
України? 
 

  Яким органом є Кабінет Міністрів України? 
 

  До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України? 
 

  Хто може бути членами Кабінету Міністрів України? 
 

 Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади? 
 
 Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні? 
 
 Хто затверджує структуру апарату міністерства? 

 
 Що таке адміністративна послуга? 
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