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ВСТУП 

 
Управління та адміністрування є однією із важливих галузей. Її функціонування залежить 

від ефективного та професійного управління, ключову роль в якому відіграє компетентний, 

висококваліфікований керівник-управлінець. 

Все це зумовлює потребу в ґрунтовній підготовці майбутніх фахівців, основою якої є 

фахова підготовленість до здійснення управлінської / адміністративної діяльності, що сприяє їх 

професійному становленню як керівника - лідера. 

Формування професійної компетентності керівників відбувається в процесі збагачення 

системи життєвих і професійних цінностей, а також із розвитком культури професійного 

мислення та готовності до управлінської діяльності. 

Одним із чинників ефективного функціонування управлінця є наявність нової концепції 

щодо стратегії управлінської діяльності у публічній системі, а саме, ситуаційний підхід до 

управління, впровадження сучасних технологій управління персоналом, інноваціями, змінами, 

проектами, підготовка й ефективне використання і нарощування ключового ресурсу – 

кваліфікованих управлінців, тощо. 

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студенту осмислити отриману 

інформацію, обрати самостійний простір для пошуків інформації та відповідей на питання 

статистики як науки та навчальної дисципліни. Відповідно пропоновані питання для 

самоконтролю та самопідготовки включають різні види тестових завдань, а саме: 

одновибіркові, множинні тощо. 

Тестові завдання, уміщені в посібнику, охоплюють головні поняття кожної із тем 

навчальної дисципліни «Публічне управління». 

Пропоновані тестові завдання з даної навчальної дисципліни сприятимуть перетворенню 

отриманих теоретичних знань на практичні навички та вміння узагальнювати управлінські 

факти, об'єктивно оцінювати ситуацію, дії суб'єктів управління, приймати ефективні 

управлінські рішення. 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Публічне управління як системне публічне явище. 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади публічного управління. 

Тема 3. Закони та закономірності публічного управління та 

адміністрування. 

Тема 4. Принципи публічного управління. 

Тема 5. Публічне управління в економічній сфері. 

Тема 6. Основні засади публічного управління в соціальній сфері. 

Тема 7. Публічне адміністрування та влада. 

Тема 8. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

Тема 9. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях. 

Тема 10. Публічне управління та адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень. 

Тема 11. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління 

Тема 12. Результативність та ефективність публічного управління та 

адміністрування. 
 

 

 



 
1.  Який з підходів не використовують для вивчення феномену управління: 

А) емпіричний; 

Б) операційний; 

В) групової поведінки; 

Г) системний. 
2.  Використання якої з теорій показало, що тільки завдяки чіткій управлінській 

ієрархії і підтримці жорстких правил не можна очікувати значного підвищення 

ефективності управління? 

А) моделі ідеальної бюрократії; 

Б) класичної теорії менеджменту; 

В) поведінкової теорії менеджменту; 

Г) неокласичної теорії менеджменту. 
3.  Підхід до управління з позицій особистих якостей ґрунтується на: 

А) пошуку характеристик, притаманних менеджерам основних підрозділів організації; 

Б) пошуку характеристик, притаманних менеджерам і провідним спеціалістам 

організацій; 

В) пошуку характеристик, притаманних усім ефективним менеджерам; 

Г) пошуку характеристик, притаманних менеджерам середньої ланки організації. 
4.  Публічна сфера – це система:  

А) соціальних взаємозв’язків, що об’єднує всі елементи суспільного життя;  

Б) основних напрямків економічного та соціального розвитку країни;  

В) взаємовідносин публічної влади та органів місцевого самоврядування;  

Г) методів і принципів реалізації соціальної політики. 
5.  Громадське об’єднання – це:  

А) громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні 

особи;  

Б) добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод;  

В) жителі, які об’єднанні постійним проживанням у межах міста, селища;  

Г) немає правильної відповіді. 
6.  Встановлені державою загальнообов’язкові правила поведінки є: 

А) нормою права; 

Б) політичною силою; 

В) юридичним правом; 

Г) законодавчою силою. 
7.  До суб’єктів економічної сфери належать такі органи:  

А) центральної та регіональної державної влади;  

Б) законодавчої та виконавчої влади;  

В) органи публічної влади; 

Г) місцевого самоврядування. 
8.  Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості? 
А) діють неупереджено, незважаючи на інтереси держави чи територіальної громади, 

особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні 

або інші особисті погляди чи переконання; 

Б) діють неупереджено, незважаючи на особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої 

політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання, 

охоронювані законом права та свободи чи інтереси окремих громадян; 

В) діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-

яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди 

чи переконання; 



Г) відсутня правильна відповідь. 
9.  Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет? 

А) Кабінет Міністрів України; 

Б) Міністерство фінансів України; 

В) Адміністрація Президента України; 

Г) Верховна Рада України. 
10.  Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два 

бюджетні періоди? 
А) Верховна Рада України; 

Б) Міністерство фінансів України; 

В) Рахункова палата ; 

Г) Державна казначейська служба України. 
11.  Соціальні амортизатори — це:  

А) інструменти соціальної політики; 

Б) механізми соціального захисту; 

В) соціальні гарантії; 

Г) модель соціальної політики. 
12.  Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади? 

А) міністерства та державні комітети; 

Б) міністерства та відомства; 

В) міністерства, державні підприємства та установи; 

Г) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 
13.  Які акти видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх 

повноважень? 
А) накази; 

Б) постанови; 

В) розпорядження;  

Г) укази. 
14.  Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного 

та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації? 
А) апарат місцевої державної адміністрації;  

Б) секретаріат місцевої державної адміністрації; 

В) комітет місцевої державної адміністрації; 

Г) бюро місцевої державної адміністрації. 
15.  Основними ознаками теорії управління для адміністративних методів впливу 

керуючого суб’єкта на об’єкт є:  

А) одностайний вибір способу вирішення існуючої проблеми, варіанта поведінки, 

однозначне роз’яснення ситуації, яке підлягає обов’язковому виконанню;  

Б) безумовна обов’язковість розпоряджень і вказівок, невиконання яких може потягти 

за собою різні види юридичної відповідальності;  

В) спільний вибір способу вирішення існуючої проблеми з виконавцем;  

Г) державні органи та посадові особи не впливають на волю виконавців, та їх вказівки 

не є обов’язковими для виконання. 
16.  Централізація і децентралізація є характеристиками відносин між:  

А) державою і громадянським суспільством;  

Б) органами влади;  

В) суб’єктом і об’єктом ; 

Г) керівником і підлеглими. 
17.  Залежно від характеру впливу на діяльність економічних суб’єктів розрізняють 

такі методи державної економічної політики: 

А) основні та додаткові; 

Б) прямі та непрямі; 



В) аналіз і синтез; 

Г) наочні та практичні. 
18.  Що таке професійна компетентність державного службовця? 

А) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління; 

Б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні 

знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для 

належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та 

особистісного розвитку; 

В) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової 

дисципліни; 

Г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на державній 

службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти інноваційними технологіями. 
19.  Який вид управління займається виробничо-економічною, соціальною 

діяльністю комерційних і некомерційних підприємств? 

А) державне управління; 

Б) господарське управління; 

В) управління виробництвом; 

Г) технічне управління. 
20.  Залежно від рівня розміщення державні доходи поділяють на: 

А) обов’язкові платежі і збори; 

Б) централізовані та децентралізовані; 

В) державний кредит; 

Г) добровільні надходження та емісія. 
21.  Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, 

селищ і міст для виконання спільних проектів? 
А) об’єкти комунальної власності; 

Б) об’єкти державної власності; 

В) об’єкти приватної власності; 

Г) об’єкти державної власності та кошти Державного бюджету України. 
22.  Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції? 
А) Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань 

запобігання корупції; 

Б) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України, Національне агентство з питань запобігання корупції; 

В) органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України; 

Г) Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне 

агентство з питань запобігання корупції. 
23.  Що не належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання 

корупції? 
А) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції; 

Б) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань 

етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

прирівняних до них осіб; 

В) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної 

політики; 

Г) здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень. 
24.  Вставте пропущене слово «.. - це результат, зіставлений із затратами на його 

досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й 

витрати на реалізацію управлінських рішень). 

А) ефективність управління; 



Б) публічне адміністрування; 

В) ефективність діяльності; 

Г) немає правильної відповіді. 
25.  Під поняттям «результативність» в науковій літературі розуміється : 

А) закінчення роботи; 

Б) досягнення поставленої мети; 

В) перевиконання плану; 

Г) процес виконання поставленого завдання. 
26.  Який з підходів не використовують для вивчення феномену управління: 

А) емпіричний; 

Б) операційний; 

В) групової поведінки; 

Г) системний. 
27.  Використання якої з теорій показало, що тільки завдяки чіткій управлінській 

ієрархії і підтримці жорстких правил не можна очікувати значного підвищення 

ефективності управління? 

А) моделі ідеальної бюрократії; 

Б) класичної теорії менеджменту; 

В) поведінкової теорії менеджменту; 

Г) неокласичної теорії менеджменту. 
28.  Підхід до управління з позицій особистих якостей ґрунтується на: 

А) пошуку характеристик, притаманних менеджерам основних підрозділів організації; 

Б) пошуку характеристик, притаманних менеджерам і провідним спеціалістам 

організацій; 

В) пошуку характеристик, притаманних усім ефективним менеджерам; 

Г) пошуку характеристик, притаманних менеджерам середньої ланки організації. 
29.  Публічна сфера – це система:  

А) соціальних взаємозв’язків, що об’єднує всі елементи суспільного життя;  

Б) основних напрямків економічного та соціального розвитку країни;  

В) взаємовідносин публічної влади та органів місцевого самоврядування;  

Г) методів і принципів реалізації соціальної політики. 
30.  Громадське об’єднання – це:  

А) громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні 

особи;  

Б) добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод;  

В) жителі, які об’єднанні постійним проживанням у межах міста, селища;  

Г) немає правильної відповіді. 
31.  Встановлені державою загальнообов’язкові правила поведінки є: 

А) нормою права; 

Б) політичною силою; 

В) юридичним правом; 

Г) законодавчою силою. 
32.  До суб’єктів економічної сфери належать такі органи:  

А) центральної та регіональної державної влади;  

Б) законодавчої та виконавчої влади;  

В) органи публічної влади; 

Г) місцевого самоврядування. 
33.  Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості? 

А) діють неупереджено, незважаючи на інтереси держави чи територіальної громади, 

особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні 



або інші особисті погляди чи переконання; 

Б) діють неупереджено, незважаючи на особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої 

політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання, 

охоронювані законом права та свободи чи інтереси окремих громадян; 

В) діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-

яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди 

чи переконання; 

Г) відсутня правильна відповідь. 
34.  Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет? 

А) Кабінет Міністрів України; 

Б) Міністерство фінансів України; 

В) Адміністрація Президента України; 

Г) Верховна Рада України. 
35.  Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два 

бюджетні періоди? 

А) Верховна Рада України; 

Б) Міністерство фінансів України; 

В) Рахункова палата ; 

Г) Державна казначейська служба України. 
36.  Соціальні амортизатори — це:  

А) інструменти соціальної політики; 

Б) механізми соціального захисту; 

В) соціальні гарантії; 

Г) модель соціальної політики. 
37.  Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади? 

А) міністерства та державні комітети; 

Б) міністерства та відомства; 

В) міністерства, державні підприємства та установи; 

Г) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 
38.  Які акти видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх 

повноважень? 

А) накази; 

Б) постанови; 

В) розпорядження;  

Г) укази. 
39.  Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного 

та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації? 

А) апарат місцевої державної адміністрації;  

Б) секретаріат місцевої державної адміністрації; 

В) комітет місцевої державної адміністрації; 

Г) бюро місцевої державної адміністрації. 
40.  Основними ознаками теорії управління для адміністративних методів впливу 

керуючого суб’єкта на об’єкт є:  

А) одностайний вибір способу вирішення існуючої проблеми, варіанта поведінки, 

однозначне роз’яснення ситуації, яке підлягає обов’язковому виконанню;  

Б) безумовна обов’язковість розпоряджень і вказівок, невиконання яких може потягти 

за собою різні види юридичної відповідальності;  

В) спільний вибір способу вирішення існуючої проблеми з виконавцем;  

Г) державні органи та посадові особи не впливають на волю виконавців, та їх вказівки 

не є обов’язковими для виконання. 
41.  Централізація і децентралізація є характеристиками відносин між:  

А) державою і громадянським суспільством;  



Б) органами влади;  

В) суб’єктом і об’єктом ; 

Г) керівником і підлеглими. 
42.  Залежно від характеру впливу на діяльність економічних суб’єктів розрізняють 

такі методи державної економічної політики: 

А) основні та додаткові; 

Б) прямі та непрямі; 

В) аналіз і синтез; 

Г) наочні та практичні. 
43.  Що таке професійна компетентність державного службовця? 

А) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління; 

Б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні 

знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для 

належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та 

особистісного розвитку; 

В) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової 

дисципліни; 

Г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на державній 

службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти інноваційними технологіями. 
44.  Який вид управління займається виробничо-економічною, соціальною 

діяльністю комерційних і некомерційних підприємств? 

А) державне управління; 

Б) господарське управління; 

В) управління виробництвом; 

Г) технічне управління. 
45.  Залежно від рівня розміщення державні доходи поділяють на: 

А) обов’язкові платежі і збори; 

Б) централізовані та децентралізовані; 

В) державний кредит; 

Г) добровільні надходження та емісія. 
46.  Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, 

селищ і міст для виконання спільних проектів? 

А) об’єкти комунальної власності; 

Б) об’єкти державної власності; 

В) об’єкти приватної власності; 

Г) об’єкти державної власності та кошти Державного бюджету України. 
47.  Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції? 

А) Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань 

запобігання корупції; 

Б) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України, Національне агентство з питань запобігання корупції; 

В) органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України; 

Г) Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне 

агентство з питань запобігання корупції. 
48.  Що не належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання 

корупції? 

А) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції; 

Б) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань 

етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

прирівняних до них осіб; 



В) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної 

політики; 

Г) здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень. 
49.  Вставте пропущене слово «... - це результат, зіставлений із затратами на його 

досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й 

витрати на реалізацію управлінських рішень). 

А) ефективність управління; 

Б) публічне адміністрування; 

В) ефективність діяльності; 

Г) немає правильної відповіді. 
50.  Під поняттям «результативність» в науковій літературі розуміється : 

А) закінчення роботи; 

Б) досягнення поставленої мети; 

В) перевиконання плану; 

Г) процес виконання поставленого завдання. 
51.  Який закон соціального управління зобов'язує або приймати організаційні 

висновки, або форсовано підвищувати управлінську кваліфікацію, або подавати 

у відставку? 

А) закон гармонізації інтересів суб'єкта й об'єкта управління; 

Б) закон необхідної різноманітності та швидкодії; 

В) закон відповідності; 

Г) закон піднесення потрібностей і цілей. 
52.  Про яку категорію йдеться: «це здатність елементів системи робити 

життєдіяльність цієї системи предметом своєї свідомості і волі»? 

А) самоврядування; 

Б) публічне управління; 

В) управління підприємством; 

Г) державне управління. 
53.  Який з видів нормативно-правових форм публічного адміністрування регулює 

проведення спільних робіт з визначенням прав та обов’язків: 

А) угода; 

Б) договір; 

В) контракт; 

Г) оферта. 
54.  Поведінковий підхід до управління ґрунтується на: 

А) дослідженні манери поведінки менеджерів і досвідчених спеціалістів щодо 

підлеглих; 

Б) дослідженні манери поведінки керівників вищої ланки щодо підлеглих; 

В) дослідженні поведінки менеджерів щодо досвідчених спеціалістів; 

Г) дослідженні манери поведінки менеджерів щодо підлеглих. 
55.  Владу вузької групи осіб у державі називають: 

А) автократичною; 

Б) олігархічною; 

В) плутократичною; 

Г) самоврядовчою. 
56.  До напрямків розвитку інститутів ринкової економіки України не належить: 

А) поліпшення умов для розвитку будівельної галузі; 

Б) поліпшення інфраструктурного забезпечення ринків; 

В) формування експортної стратегії України; 

Г) поліпшення розвитку інформаційно-обслуговуючої інфраструктури. 
57.  Влада, що впроваджує вплив на становище широких верств населення з метою 

забезпечення підтримки та лояльності з їх боку називається 



А) економічною владою; 

Б) соціальною владою; 

В) культурно-інформаційної владою; 

Г) примусовою владою. 
58.  До форм управлінської діяльності належать: 

А) нормативно-правові та договірні норми; 

Б) постанови та розпорядження; 

В) укази; 

Г) нормативні акти. 
59.  До функцій соціального управління не відносять: 

А) правове регулювання; 

Б) ціннісне регулювання; 

В) психологічне регулювання; 

Г) управління інноваціями. 
60.  Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади? 

А) Кабінет Міністрів України;  

Б) Президент України; 

В) коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України; 

Г) Секретаріат Кабінету Міністрів України. 
61.  Який принцип не належить до принципів діяльності місцевих державних 

адміністрацій? 

А) поєднання державних і місцевих інтересів; 

Б) відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;  

В) колегіальності;  

Г) гласності. 
62.  Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій? 

А) розробка проектів програм соціально-економічного розвитку; 

Б) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;  

В) реалізація державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді; 

Г) вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, 

епізоотіям та їх ліквідації. 
63.  В який період публічна політика у світі досягла розвитку, а державне управління 

почало занепадати:  

А) 1950-1970 роки;  

Б) 1940-1965 роки;  

В) 1965-1980 роки;  

Г) 1970-1995 роки. 
64.  Цілеспрямована взаємодія суб’єкта та об’єкта, яка здійснюється у формі 

прийняття та реалізації рішень і виконання основних функцій, що 

супроводжується домінуванням відносин підпорядкування, що характеризуються 

залежністю об’єкта від суб’єкта, високим рівнем централізації, відповідальність 

суб’єкта за стан системи – це:  

А) адміністрування;  

Б) управління;  

В) координація;  

Г) немає правильної відповіді. 
65.  Економічна політика держави - це: 

А) система соціально-економічних ідей та цілей розвитку країни, основні завдання, 

засоби їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх 

реалізації; 



Б) система ідей, цілей, напрямів розвитку певної території країни, основні завдання, 

засоби їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх 

реалізації; 

В) обґрунтування цілей і характеру структурних перетворень в економіці країни, 

визначення комплексу заходів щодо підтримки розвитку тих структурних елементів 

національної економічної системи, які забезпечують формування й підтримку РСЕ, а 

отже, й економічне зростання та вирішення актуальних соціально-економічних 

проблем; 

Г) сукупність ефективних заходів держави, спрямованих на реальну стабілізацію 

рівня споживчих цін. 
66.  Кого зобов’язаний повідомити державний службовець, якщо він отримав наказ 

(розпорядження), доручення від керівника вищого рівня? 

А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби; 

Б) безпосереднього керівника; 

В) керівника державного органу; 

Г) відсутня правильна відповідь. 
67.  Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких: 

А) законом дозволено провадження господарської діяльності лише державним 

підприємствам; 

Б) основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає 

держава; 

В) відповіді А та Б вірні; 

Г) немає правильної відповіді. 
68.  До видів зовнішньоекономічної діяльності відносять: 

А) експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 

Б) імпорт товарів; 

В) створення громадянами України банківських, кредитних та страхових установ; 

Г) спільне дослідження. 
69.  Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні? 

А) територіальна громада; 

Б) органи самоорганізації населення; 

В) місцева рада; 

Г) голова місцевої ради. 
70.  Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції? 

А) консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при 

Президентові України; 

Б) центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує 

формування та реалізує державну антикорупційну політику; 

В) спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований 

Раді національної безпеки і оборони; 

Г) орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування 

корупційних злочинів. 
71.  Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики 

(Антикорупційна стратегія)? 

А) Президентом України; 

Б) Кабінетом Міністрів України; 

В) Радою національної безпеки і оборони України; 

Г) Верховною Радою України. 
72.  Вставте пропущене слово «… формують свою структуру, виходячи з цілей і 

завдань своєї діяльності; реструктурують свою діяльність із метою 

максимального задоволення потреб клієнтів; постійно підтримують і розвивають 



зв'язок із зовнішнім середовищем; є гнучкими, швидко пристосовуються до нових 

умов; конкурентоспроможні.» 

А) високоефективні організації; 

Б) органи публічної влади; 

В) малоефективні організації; 

Г) немає правильної відповіді. 
73.  До умов ефективного науково-технічного розвитку країни не відносять: 

А) раціональну мотивацію використання НТП у виробництві; 

Б) збільшення обігу державних кредитів; 

В) соціальну ефективність впровадження результатів НТП; 

Г) конкуренцію у науково-технічній сфері й захист авторських прав. 
74.  Вказати представників системного підходу у визначенні влади: 

А) Карл Маркс; 

Б) Зигмунд Фрейд і Карл Юнг; 

В) Карл Дойч, Ніколас Лукас; 

Г) Карл Дойч і Карл Юнг. 
75.  Метою Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» є: 

А) впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції у світі; 

Б) модернізація державного управління та забезпечення сталого розвитку України; 

В) децентралізація влади та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

Г) усі варіанти відповіді. 
76.  Який закон зобов'язує керівників усіх рівнів управління розуміти природне 

бажання і право людини жити краще, прагнути до розвитку і реалізації цілей? 

А) закон гармонізації інтересів суб'єкта й об'єкта управління; 

Б) закон необхідної різноманітності та швидкодії; 

В) закон відповідності; 

Г) закон піднесення потрібностей і цілей. 
77.  Який варіант адміністрування є дійсним: 

А) корпоративне (приватне); 

Б) суспільне; 

В) внутрішнє; 

Г) ієрархічне. 
78.  «Споруджують алтарі богам, властям, свободі для того, щоб зійти на них і 

владарювати" – це слова: 

А) Поля Буаста; 

Б) Ніколаса Лукаса; 

В) Карла Дойча; 

Г) Зигмунда Фрейда. 
79.  Соціальна політика не виступає елементом: 

А) життєздатності суспільства; 

Б) освітнього розвитку суспільства; 

В) стабілізації та розвитку суспільства; 

Г) консолідації суспільства. 
80.  "Влада може визначитись як реалізація наміченої мети" », - це слова: 

А) Карла Юнга; 

Б) М.Крозьє; 

В) Зигмунда Фрейда; 

Г) Бертрана Рассела. 
81.  Зосередження зусиль на ключових напрямах розвитку суспільства згідно 

політичних пріоритетів легітимної влади – принцип: 

А) програмування; 
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Б) додатковості; 

В) субсидіарності; 

Г) концентрації. 
82.  Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких допущено порушення 

бюджетного законодавства? 

А) тільки адміністративну; 

Б) дисциплінарну, адміністративну або кримінальну; 

В) цивільну і фінансову, 

Г) фінансову. 
83.  До фінансових засобів публічних адміністрацій відносять: 

А) кошти які спрямовуються на виплату дивідендів; 

Б) кошти, що виділяються з бюджету, а також одержуються з інших джерел 

(госпрозрахункова діяльність, благодійні внески тощо); 

В) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень; 

Г) немає правильної відповіді. 
84.  Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади? 

А) Президентом України; 

Б) Віце-прем’єр - міністром України; 

В) Прем’єр-міністром України; 

Г) Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. 
85.  До критеріїв загальної соціальної ефективності державного управління можна 

віднести: 

А) рівень продуктивності праці, співвіднесений зі світовими параметрами за її 

відповідними видами; темпи і масштаби приросту національного багатства; рівень 

життя населення порівняно зі стандартами розвинутих країн; 

Б) об'єктивна визначеність функціонально-структурної побудови управлінських 

органів темпи і масштаби приросту національного багатства; рівень життя населення 

порівняно зі стандартами розвинутих країн; 

В) рівень продуктивності праці, співвіднесений зі світовими параметрами за її 

відповідними видами; правдивість і доцільність управлінської інформації, яка 

видається органами і посадовими особами рівень життя населення порівняно зі 

стандартами розвинутих країн; 

Г) немає правильної відповіді. 
86.  З якого часу голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень? 

А) з моменту складення Присяги; 

Б) з моменту оголошення результатів конкурсу; 

В) з моменту призначення;  

Г) з моменту проходження спеціальної перевірки. 
87.  Який з перелічених етапів не відноситься до базової моделі прийняття рішень 

Г.Саймона? 

А) збір інформації; 

Б) обдумування; 

В) проектування варіантів рішення; 

Г) вибір. 
88.  Одним з основних чинників формування стилю державно- управлінської 

діяльності на організаційному рівні є:  

А) політичний режим;  

Б) імідж країни на міжнародному рівні; 

В) організаційна культура;  

Г) ступінь складності вирішуваних задач. 
89.  Сукупність двосторонніх владних і багатосторонніх партнерських зв’язків, що 



слугують реалізації цілей держави та суспільства це…  

А) публічні відносини;  

Б) управлінські відносини;  

В) державно-управлінські відносини;  

Г) державно-публічні відносини. 
90.  Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву 

щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення? 

А) звернутися до органів прокуратури; 

Б) не виконувати такого наказу (розпорядження) або доручення; 

В) звернутися до відповідних правоохоронних органів (Національна поліція України, 

Служба безпеки України, Національне агентство з питань запобігання корупції); 

Г) вимагати письмового підтвердження виданого керівником наказу (розпорядження) 

або доручення, після отримання якого виконати його, але одночасно у письмовій 

формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. 
91.  Гуманітарна політика – це: 

А) діяльність держави по збалансованому розвитку суспільства, забезпеченню 

стабільності державного правління і соціального захисту населення; 

Б) політика, спрямована на розв’язання комплексу проблем і суперечностей, що 

виникають у сфері міжнаціональних відносин; 

В) система заходів, спрямована на збереження та розвиток фундаментальних 

загальнолюдських та національних цінностей, збагачення творчого потенціалу 

людини; 

Г) система заходів, спрямована на збереження та розвиток національних цінностей, 

збагачення творчого спадку країни. 
92.  Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності забезпечує: 

А) митний контроль в Україні згідно з чинними законами України; 

Б) проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок; 

В) регулювання курсу національної валюти України до грошових одиниць інших 

держав; 

Г) складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України. 
93.  Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина? 

А) Верховна Рада України; 

Б) народні депутати України; 

В) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

Г) комітети Верховної Ради України та Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини. 
94.  Для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової 

наявності антикорупційних програм? 

А) центральні органи виконавчої влади; 

Б) обласні ради; 

В) районні державні адміністрації; 

Г) обласні державні адміністрації. 
95.  Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до 

закону? 

А) направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції запиту 

щодо роз’яснення на предмет наявності або відсутності конфлікту інтересів; 

Б) позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих 

документів керівнику; 

В) утримання від вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів; 



Г) внесення керівнику пропозицій щодо заходів врегулювання конфлікту інтересів та 

їх реалізація за умови погодження керівником. 
96.  Концепція, згідно якої на результати діяльності організації впливають як 

внутрішні чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а ефективність 

управління характеризується ступенем адаптації орагіназації до зовнішнього 

середовища, називається: 

А) цільова концепція; 

Б) системна концепція; 

В) функціональна концепція; 

Г) композиційна концепція. 
97.  Вставте пропущене слово «..це відносна характеристика результативності 

управління конкретної системи, що управляє, що відбивається в різних 

показниках, як об'єкту управління, так і власне управлінській діяльності 

(суб'єкта управління), що мають як кількісні, так і якісні характеристики»: 

А) соціальна ефективність державного управління; 

Б) ефективність діяльності; 

В) оцінка ефективності діяльності; 

Г) немає правильної відповіді. 
98.  Інститути як загальнодержавні так і регіональні, а також інститут місцевого 

самоврядування – це зміст поняття: 

А) Public sector; 

Б) Public policy; 

В) Public rights; 

Г) Public administration. 
99.  Найважливішою умовою гарантії прав і свобод громадян, зміцнення демократії є 

поділ влади при збереженні єдності державної влади. Хто сформулював цей 

принцип у 1960 році? 

А) Джон Міль; 

Б) Зигмунд Фрейд; 

В) Бертран Рассел; 

Г) М.Крозьє. 
100.  До основних законів соціального управління не відносяться: 

А) закон єдності системи соціального управління; 

Б) закон пропорційності; 

В) закон зростання потреб; 

Г) закон оптимального співвідношення. 
101.  Яке суспільство не є видом громадянського суспільства: 

А) демократичне; 

Б) посередницьке; 

В) емпіричне; 

Г) виробниче. 
102.  Державне управління, або впровадження державної політики, переважно 

виконавчою гілкою влади – зміст поняття: 

А) Public sector; 

Б) Public policy; 

В) Public rights; 

Г) Public administration. 
103.  Дайте правильне визначення « Державне управління соціальною сферою - це ..» 

А) діяльність, яка відрізняється від інших видів управління насамперед тим, що вона 

здійснюється за допомогою державної влади і державних органів. 

Б) є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу 

шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання 
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законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-

економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також 

забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, 

створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод 

В) здійснюється суб'єктом управління, яким, зокрема, є: державні органи – центральні 

органи виконавчої влади (зокрема, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та 

спорту спільно з іншими міністерствами та центральними органами державної 

виконавчої влади України);  

Г) місцеві органи державної виконавчої влади зі своїми структурними підрозділами по 

роботі з молоддю; органи місцевого самоврядування; соціальні служби для молоді (у 

т.ч. центри соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді), які виробляють і ухвалюють 

рішення, здійснюють керуючий вплив на об’єкти управління. 
104.  України має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії – зміст 

принципу: 

А) повноти; 

Б) відповідальності органів виконавчої влади; 

В) верховенства права; 

Г) законності. 
105.  З точки зору діяльності основними принципами публічного адміністрування не є: 

А) принцип програмування; 

Б) принцип додатковості; 

В) принцип субсидіарності; 

Г) принцип законності. 
106.  Який державний орган встановлює форму та порядок складання протоколу про 

порушення бюджетного законодавства? 

А) Національний банк України; 

Б) Держфінінспекція України; 

В) Рахункова палата; 

Г) Міністерство фінансів України. 
107.  Що передбачають податкові пільги? 

А) звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та 

збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі;  

Б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору; 

В) встановлення зниженої ставки податку та збору; 

Г) звільнення від сплати податку та збору. 
108.  Вставте пропущене слово «….. - частина політики держави, яка своїми діями 

пом’якшує негативні наслідки індивідуальної і соціальної нерівності, соціально-

економічних потрясінь у суспільстві». 

А) державна політика; 

Б) сфера соціальної політики; 

В) сфера екологічної політики; 

Г) вирівнювальна політика. 
109.  Хто затверджує структуру апарату міністерства? 

А) Прем’єр-міністр України; 

Б) міністр;  

В) Комісія з питань вищого корпусу державної служби; 

Г) Адміністрація Президента України. 
110.  Якими актами визначаються адміністративні послуги? 

А) постановою Кабінету Міністрів України; 

Б) виключно законом; 

В) розпорядженням Кабінету Міністрів України; 

Г) рішенням голови місцевої державної адміністрації. 



111.  Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи місцевої 

державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів? 

А) законом України; 

Б) Президентом України; 

В) Кабінетом Міністрів України; 

Г) Міністерством юстиції України. 
112.  Встановлені державою загальнообов’язкові правила поведінки є: 

А) нормою права; 

Б) політичною силою; 

В) юридичним правом; 

Г) законодавчою силою. 
113.  До принципів Європейського урядування не відносяться:  

А) відкритість та участь;  

Б) відповідність та ефективність;  

В) узгодженість та відповідальність;  

Г) контрольованість та адекватність. 
114.  Публічне управління, це :  

А) академічна дисципліна, що вивчає мистецтво і науку управління, що застосовується 

у публічному секторі;  

Б) професія, покликана використовувати унікальне мистецтво та науку управління для 

вирішення проблем суспільства;  

В) професійна категорія, реалізується публічними службовцями, які працюють у 

публічних організаціях і виконують широке коло задач;  

Г) всі відповіді вірні. 
115.  Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби? 

А) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України; 

Б) Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади 

державної служби категорії «А»; 

В) Верховною Радою України; 

Г) Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України. 
116.  До суб’єктів економічної сфери належать такі органи:  

А) центральної та регіональної державної влади;  

Б) законодавчої та виконавчої влади;  

В) органи публічної влади; 

Г) місцевого самоврядування. 
117.  Інвестиційна політика – це: 

А) комплекс урядових рішень, які визначають основні напрями джерела та обсяги 

використання капітальних вкладень в економіку, різні її сфери та галузі; 

Б) комплекс державних рішень, які визначають джерела використання капітальних 

вкладень в економіку; 

В) комплекс принципів та взаємопідтримуючих економічних, правових, 

організаційних і соціальних методів планування, стимулювання, регулювання та 

контролю процесів інвестиційної діяльності; 

Г) комплекс урядових рішень спрямованих на забезпечення зростання обсягів 

капіталовкладень у сферу впровадження інвестиційних проектів. 
118.  Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації? 

А) кожній фізичній особі; 

Б) громадянам України та особам без громадянства, які на законних підставах 



перебувають на території України; 

В) громадянам України; 

Г) громадянам України та біженцям. 
119.  Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на 

незаконне доручення керівництва? 

А) утриматися від виконання доручення та негайно в письмовій формі повідомити 

керівника органу, а виборні особи – Національне агентство з питань запобігання 

корупції; 

Б) виконати доручення та негайно повідомити Генерального прокурора України; 

В) виконати доручення та негайно повідомити Національне антикорупційне бюро 

України; 

Г) підлеглий не зобов’язаний оцінювати доручення керівництва, а повинен виконувати 

їх. 
120.  Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції 

держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про 

запобігання корупції»? 

А) надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

Б) шляхом заповнення на офіційному веб-сайті органу, в якому працює суб’єкт 

декларування; 

В) надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу; 

Г) шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 
121.  Концепція, згідно якої управління розглядається з точки зору організації праці та 

функціонування управлінського персоналу, а ефективність управління 

характеризує співставлення результатів та витрат самої системи управління, 

називається: 

А) цільова концепція; 

Б) системна концепція; 

В) функціональна концепція; 

Г) композиційна концепція. 
122.  Який механізм забезпечення соціальної ефективності має визначальне значення 

на шляху до євроінтеграційних прагнень України, розбудови громадських 

інститутів, оскільки це виступає головним базисом для становлення 

демократичної, правової і соціальної держави: 

А) соціальний механізм; 

Б) правовий механізм; 

В) інституційний механізм; 

Г) немає правильної відповіді. 
123.  Про яку категорії йдеться: «це засоби, якими суб'єкт політичних відносин 

впливає на об'єкт політичних відносин для досягнення поставлених цілей» 

А) економічні ресурси; 

Б) ресурси влади; 

В) примусові ресурси; 

Г) соціальні ресурси. 
124.  Який закон вимагає вибору адекватних засобів і методів впливу на об'єкт 

управління з урахуванням його особливостей, стану та інших характеристик? 

А) закон гармонізації інтересів суб'єкта й об'єкта управління; 

Б) закон необхідної різноманітності та швидкодії; 

В) закон відповідності; 

Г) закон піднесення потрібностей і цілей. 
125.  Який принцип є одним із провідних у системі публічного управління та є 



критерієм науковості всіх інших принципів? 

А) системності; 

Б) плюралізму; 

В) економії ентропії; 

Г) об’єктивності. 
126.  На чому ґрунтується експертна влада? 

А) на впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера спеціальних знань для 

виконання виробничих завдань; 

Б) на впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера певних вмінь, які дадуть 

йому змогу досягнути наміченої цілі; 

В) на впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера певного досвіду 

виконувати виробничі завдання; 

Г) на впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера спеціальних знань і 

вмінь, які дадуть йому змогу задовольнити свої потреби. 
127.  Вставте пропущене слово « …розкриває механізми упорядкування відносин між 

формованими за різними критеріями суб'єктами соціального буття до числа яких 

можуть бути віднесені соціальні прошарки і верстви населення які відрізняються 

за рівнями статків, умов проживання, партійній приналежності, за 

демографічними і багатьма іншими критеріями» 

А) принцип організації; 

Б) принцип саморегуляції; 

В) принцип саморегуляції; 

Г) принцип стратифікації. 
128.  Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою 

державою – зміст принципу: 

А) повноти; 

Б) відповідальності органів виконавчої влади; 

В) верховенства права; 

Г) законності. 
129.  Які функції виконує Державне управління соціальною сферою? 

А) регулювання, нагляду, прогнозування, планування, програмування, інформування, 

експертизи, досліджень, контролю та інших видів виконавчо-розпорядчої діяльності. 

Б) прогнозування, планування, організації, загального керівництва, оперативного 

розпорядження та втручання, регулювання, обліку і контролю, перевірки виконання. 

В) інформаційна, керівна, прогнозування, планування, організація, координація, 

контроль; 

Г) нагляду, прогнозування, планування, програмування, інформування, експертизи, 

досліджень, контролю. 
130.  Що входить до предметної сфери публічного адміністрування: 

А) система публічного адміністрування; 

Б) принципи публічного адміністрування; 

В) функції публічного адміністрування; 

Г) методи публічного адміністрування. 
131.  Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути 

застосовано до учасників бюджетного процесу? 

А) штраф; 

Б) зупинення операцій з бюджетними коштами 

В) призупинення бюджетних асигнувань. 

Г) зменшення бюджетних асигнувань. 
132.  Що є прямим податком? 

А) мито; 

Б) податок на доходи фізичних осіб; 



В) податок на додану вартість; 

Г) акцизний податок. 
133.  Що не є об’єктом соціальної політики держави: 

А) трудові відносини; 

Б) оинок праці; 

В) оплата праці; 

Г) регулювання цін. 
134.  Ким призначаються на посади керівники територіальних органів міністерства? 

А) державним секретарем;  

Б) Прем’єр-міністром України за поданням міністра; 

В) Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України; 

Г) міністром, за погодженням з органами місцевого самоврядування. 
135.  На які відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні 

послуги»? 

А) пов’язані з наданням адміністративних послуг;  

Б) щодо здійснення державного нагляду (контролю); 

В) щодо здійснення акредитації органів з оцінки відповідності; 

Г) щодо метрологічного контролю і нагляду.  
136.  На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих 

державних адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади?  

А) підпорядкованості, підзвітності та підпорядкованості; 

Б) підзвітності та підконтрольності;  

В) відповідальності та спрямування; 

Г) координації та підзвітності. 
137.  Властивість обов’язковості виконання рішень, що містяться в офіційному 

документі, що передається йому діючим законодавством, компетенцією органу, 

що його видало називається: 

А) нормою права; 

Б) політичною силою; 

В) юридичною силою; 

Г) законодавчою силою. 
138.  Цілеспрямований процес розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування – це:  

А) децентралізація;  

Б) централізація;  

В) диверсифікація;  

Г) оптимізація. 
139.  Корені виникнення розуміння публічного адміністрування знаходяться у:  

А) Стародавній Греції і Стародавньому Римі;  

Б) Франції;  

В) Німеччині;  

Г) США. 
140.  Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби? 

А) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України; 

Б) Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади 

державної служби категорії «А»; 

В) Верховною Радою України; 

Г) Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України. 



141.  Який з видів нормативно-правових форм публічного адміністрування фіксує 

прийняття пропозиції, що була викладена в оферті: 

А) угода; 

Б) договір; 

В) акцепт; 

Г) оферта. 
142.  Який з інвестиційних режимів діє на території України? 

А) національний;  

Б) спеціальний;  

В) недискримінаційний;  

Г) режим найбільшого сприяння. 
143.  Хто має право на участь в управлінні державними справами? 

А) усі фізичні особи; 

Б) громадяни України; 

В) громадяни України та особи без громадянства, які на законних підставах 

перебувають на території України; 

Г) іноземці, які проживають в Україні останні 10 років. 
144.  Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані 

повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції? 

А) отримання виграшу на суму 50 тис. грн.; 

Б) придбання майна на суму 50 тис. грн.; 

В) отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року; 

Г) законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення. 
145.  Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є 

наявність антикорупційної програми? 

А) юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» незалежно від вартості закупівлі; 

Б) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури 

закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо 

вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 15 

мільйонів гривень. 

В) юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товарів, 

послуг дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень, а робіт – 50 мільйонів гривень; 

Г) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури 

закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо 

вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 

мільйонів гривень. 
146.  Концепція, згідно якої ефективність управління визначається ступенем впливу 

управлінської праці на результати діяльності організації вцілому, називається: 

А) цільова концепція; 

Б) системна концепція; 

В) функціональна концепція; 

Г) композиційна концепція. 
147.  Який механізм забезпечення соціальної ефективності має визначальне значення 

на шляху до євроінтеграційних прагнень України, розбудови громадських 

інститутів, оскільки це виступає головним базисом для становлення 

демократичної, правової і соціальної держави: 

А) соціальний механізм; 

Б) правовий механізм; 

В) інституційний механізм; 



Г) немає правильної відповіді. 
148.  Держава відповідає перед людиною за свою діяльність – зміст принципу 

публічного адміністрування: 

А) повноти; 

Б) відповідальності органів виконавчої влади; 

В) верховенства права; 

Г) законності. 
149.  Вказати представників системного підходу у визначенні влади: 

А) Карл Маркс; 

Б) Зигмунд Фрейд і Карл Юнг; 

В) Карл Дойч, Ніколас Лукас; 

Г) Карл Дойч і Карл Юнг. 
150.  Публічна адміністрація повинна мінімально втручатися в життя суспільства, 

діючи лише в рамках своїх повноважень – принцип: 
А) програмування; 

Б) додатковості; 

В) субсидіарності; 

Г) концентрації. 
151.  Принцип, який полягає у визначенні типових процедур і вмінь, які складають 

сутність публічного адміністрування: 

А) територіальності; 

Б) мериторичності; 

В) об’єктності; 

Г) функціональності. 
152.  Максимально можлива реалізація заходів місцевими засобами управління, 

децентралізація функцій публічної адміністрації – головна мета принципу: 
А) програмування; 

Б) додатковості; 

В) субсидіарності; 

Г) концентрації. 
153.  Хто визначає владу як "здатність системи забезпечувати виконання її 

елементами взятих зобов'язань, спрямованих на реалізацію колективної мети 

системи"? 

А) Толкотт Парсонс; 

Б) Зигмунд Фрейд; 

В) Карл Юнг; 

Г) Бертран Рассел. 
154.  Що не є принципом соціальної політики 

А) раціональність; 

Б) соціальна справедливість; 

В) соціальна безпека; 

Г) гнучкість. 
155.  До умов ефективного науково-технічного розвитку країни не відносять: 

А) раціональну мотивацію використання НТП у виробництві; 

Б) збільшення обігу державних кредитів 

В) соціальну ефективність впровадження результатів НТП; 

Г) конкуренцію у науково-технічній сфері й захист авторських прав. 
156.  В якому органі відкривається єдиний казначейський рахунок Державної 

казначейської служби України?  
А) в Центральному депозитарії України;  

Б) в Національному банку України;  

В) в Рахунковій палаті; 



Г) в Комерційних банках. 
157.  Що не є складовою змісту публічного адміністрування: 

А) одночасні процеси формування політики й керування у рамках даного політичного 

курсу; 

Б) розгляд − у сфері державного життя – закону, його реалізація і перегляд; 

В) розгляд, затвердження та прийняття законів; 

Г) організація виконання цивільних функцій, приписаних для виконавчих органів 

влади. 
158.  Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо виконання 

завдань міністерства? 
А) рада міністерства як консультативно-дорадчий орган; 

Б) секретаріат міністерства як консультативно-дорадчий орган; 

В) експертна комісія міністерства як консультативно-дорадчий орган; 

Г) колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган. 
159.  Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адміністративних послуг? 

А) фізична особа;  

Б) фізична особа, юридична особа;  

В) юридична особа; 

Г) громадська організація 
160.  Яка з характеристик не відповідає децентралізованій формі держави: 

А) більша частка економічних методів впливу на керований об’єкт управління; 

Б) гнучкіша управлінська система; 

В) більша підпорядкованість міністерствам 

Г) розвинутіші демократичні інститути, міцніша сама демократія. 
161.  Які рішення направлені на забезпечення умов для підготовки, прийняття і 

реалізації рішень політичного керівництва? 

А) адміністративні; 

Б) оригінальні; 

В) типові; 

Г) політичні. 
162.  Характер вертикальних відносин залежить від:  

А) централізації;  

Б) стилю керівництва;  

В) рівня децентралізації;  

Г) засобів контролю. 
163.  Європейські принципи політичного управління базується на:  

А) семи головних політичних принципах належного управління;  

Б) трьох головних політичних принципах належного управління;  

В) п’яти головних політичних принципах належного управління;  

Г) шести головних політичних принципах належного управління. 
164.  Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби? 
А) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України; 

Б) Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади 

державної служби категорії «А»; 

В) Верховною Радою України; 

Г) Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України. 
165.  Підприємство, створене одним засновником, який виділяє необхідне для того 

майно є: 

А) приватним; 



Б) колективним; 

В) унітарним; 

Г) змішаним. 
166.  Які основні гарантії надано іноземним інвесторам національним законодавством 

України?  

А) іноземні інвестиції не підлягають націоналізації;  

Б) у разі наступної зміни умов захисту інвестицій застосовується законодавство, чинне 

на момент реєстрації інвестицій протягом 5 років;  

В) повернення інвестицій та отриманих доходів впродовж 5 місяців у разі припинення 

інвестиційної діяльності; 

Г) іноземним інвесторам дозволяється безперешкодний переказ за кордон їх доходів. 
167.  Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути 

позбавлений громадянства? 
А) може бути позбавлений державою громадянства і висланий за межі України; 

Б) може бути позбавлений громадянства; 

В) не може бути позбавлений громадянства; 

Г) може бути позбавлений лише політичних прав і свобод. 
168.  Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»? 

А) протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав 

і посадових можливостей для особистого збагачення; 

Б) використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих 

їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на 

її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей; 

В) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на 

протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, 

послуг, пільг або інших переваг; 

Г) використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. 
169.  Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень? 
А) кримінальна, адміністративна та цивільно-правова; 

Б) виключно кримінальна; 

В) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна; 

Г) кримінальна та адміністративна. 
170.  На організаційний рівеь ефективності впливають наступні фактори: 

А) здібності, знання, стосунки, мотивація; 

Б) лідерство, структура, статус, норми; 

В) технології, стратегія, процеси, культура; 

Г) продуктивність, розвиток. 
171.  Чинниками ефективності державного управління є: 

А) загальносистемні чинники, що визначають передумови ефективного 

функціонування організації, до яких належать ступінь реалізації принципів діяльності 

організації, організаційна культура, обґрунтованість системи відбору і оцінки 

організаційних рішень, наявність організаційного механізму, що здійснює 

координацію і забезпечує взаємозв'язок часткових процесів; зовнішні чинники 

обмеження діяльності організації, обумовлені вимогами зовнішнього середовища, 

обмеженням інвестиційних ресурсів; чинники управління розвитком організації — 



наявність програми розвитку організації, забезпеченість організаційними ресурсами; 

Б) розумові та фізичні можливості людини, її спроможність здійснювати управлінську 

діяльність; засоби виробництва, за допомогою яких людина, колектив, суспільство 

виробляє все необхідне для життя, тобто підсилює розумові та фізичні здібності 

людини; соціальні умови, які сприяють розкриттю творчих здібностей окремого 

працівника і колективу в цілому; сукупний вплив попередніх чинників, посилених їх 

інтеграцією; 

В) витрати; складність продукції; досвід; контроль; 

Г) науково обґрунтовані його мета і завдання; об'єктивна визначеність функціонально-

структурної побудови управлінських органів; сучасні форми і методи діяльності; 

демократизм; технічна оснащеність; 
172.  Впровадження у свідомість членів суспільства концепцій його розвитку – це 

завдання управління: 

А) господарського; 

Б) державного; 

В) технічного; 

Г) ідеологічного. 
173.  Яка з ознак нехарактерна державному управлінню: 

А) виконавчо-розпорядчий характер; 

Б) суб’єктивність; 

В) підзаконність; 

Г) ієрархічність. 
174.  Що не входить до нормативно-правових форм управлінської діяльності: 

А) постанови; 

Б) петиції; 

В) розпорядження; 

Г) укази. 
175.  На чому ґрунтується еталонна влада? 

А) на засадах особистого авторитету та манери поведінки менеджера. 

Б) на засадах тільки ораторських здібностей. 

В) на засадах харизми, тобто на силі особистих якостей або здібностей менеджера. 

Г) на засадах особистих здібностей. 
176.  До нормативно-правових норм публічного адміністрування не входить: 

А) договір; 

Б) положення; 

В) позов; 

Г) контракт. 
177.  Влада в рамках регіональних, обласних, районних органів називають: 

А) мегавладою; 

Б) макровладою; 

В) мезовладою; 

Г) мікровладою. 
178.  Принцип, який полягає у концентруванні органів публічного адміністрування 

навколо визначених об'єктів діяльності 

А) територіальності; 

Б) мериторичності; 

В) об’єктності; 

Г) функціональності. 
179.  Вказати, які влада має універсальні властивості: 

А) схожість прояву в усіх сферах суспільних відносин і політичних процесах; 

Б) єдність механізмів реалізації владних повноважень (розпорядження, наказ, 

переконання га ін.); 



В) відповідь а і б; 

Г) не має правильної відповіді. 
180.  Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено положення 

щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду? 
А) Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

Б) Законом України про Державний бюджет України;  

В) Бюджетним кодексом України; 

Г) Бюджетним кодексом України та підзаконними актами. 
181.  Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на 

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків? 
А) Конституцією України; 

Б) Податковим кодексом України; 

В) Законом про Державний бюджет України;  

Г) Митним кодексом України. 
182.  До основних соціальних пріоритетів сучасної держави не відносять: 

А) регулювання доходів; 

Б) підтримка національного виробника; 

В) регулювання ринку праці; 

Г) забезпечення охорони здоров'я населення. 
183.  Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень? 

А) постанови; 

Б) накази;  

В) рішення;  

Г) декрети. 
184.  Що таке адміністративна послуга? 

А) наслідок здійснення владних повноважень органами державної влади і органами 

місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг і задоволення 

прав і свобод людини; 

Б) 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;  

В) очікуваний результат здійснення владних повноважень органами державної влади 

та їх посадовими особами щодо задоволення прав і свобод громадян України;  

Г) результат здійснення органами державного управління владних повноважень, 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи. 
185.  Місцеве самоврядування в Україні – це:  

А) об’єднання жителів територіальних громад для вирішення питань місцевого 

значення у межах Конституції та відповідних законів України;  

Б) створення публічних об’єднань для прийняття нормативно- правових актів щодо 

розвитку соціальної сфери;  

В) формування кооперативів жителів для вирішення комунальних питань;  

Г) усі відповіді правильні. 
186.  Які рішення приймаються з найважливіших соціально-значимих проблем 

політичним керівництвом? 

А) адміністративні; 

Б) оригінальні; 

В) типові; 

Г) політичні. 
187.  Вид публічного адміністрування, коли публічні службовці надають послуги 

населенню:  

А) опосередковане;  

Б) владне;  



В) безпосереднє;  

Г) немає правильної відповіді 
188.  Що не є рисою «нового публічного менеджменту»:  

А) орієнтація на споживача, ринок і власних співробітників;  

Б) створення гнучких організацій;  

В) використання певних ринкових методів;  

Г) чіткий розподіл політичної та адміністративної діяльності. 
189.  Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та 

ефективну державну службу, за особливі заслуги? 
А) дострокове присвоєння рангу, представлення до урядової відзнаки, представлення 

до державної нагороди, надання додаткової оплачуваної відпустки; 

Б) оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими 

відомчими відзнаками державного органу, дострокове присвоєння рангу, 

представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою 

нагородою, представлення до відзначення державними нагородами; 

В) грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів 

України, представлення до урядової відзнаки, представлення до державної нагороди; 

Г) грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів 

України, дострокове присвоєння рангу, представлення до державних нагород та 

присвоєння почесних звань. 
190.  Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних 

«підприємств» приватизація державного майна — це...  

А) перетворення структурних підрозділів державних підприємств у самостійні 

підприємства;  

Б) відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та 

юридичних осіб з метою підвищення соціально- економічної ефективності 

виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки;  

В) комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження рівня 

монополізації ринків;  

Г) процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до подолання 

соціально-економічної монополії держави. 
191.  Чи може в Україні встановлюватися пільговий режим інвестиційної діяльності 

для окремих підприємств?  

А) так, за умови залучення іноземних інвестицій до державних програм розвитку 

пріоритетних галузей економіки;  

Б) ні, оскільки в Україні діє інший правовий режим;  

В) так, за умови залучення іноземних інвестицій в спеціальні економічні зони;  

Г) так, за умови залучення іноземних інвестицій для розвитку окремих регіонів. 
192.  Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи? 
А) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та 

законами України; 

Б) з дотриманням принципів поваги до основоположних прав і свобод людини та 

неухильного дотримання законності; 

В) на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що не заборонені Конституцією та 

законами України; 

Г) на принципах верховенства права. 
193.  Що таке антикорупційна експертиза? 

А) діяльність із встановлення у вчиненому діянні ознак корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення; 

Б) діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-

правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть 



сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; 

В) діяльність із виявлення в нормативно-правових актах чи їх проектах положень, які 

містять корупційну складову; 

Г) діяльність із визначення потенційного чи реального конфлікту інтересів. 
194.  Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення? 
А) тільки державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

Б) тільки особи, зазначені у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

В) тільки особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування; 

Г) тільки особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або 

спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах 

публічного чи приватного права. 
195.  На груповий рівень ефективності впливають: 

А) здібності, знання, стосунки, мотивація; 

Б) лідерство, структура, статус, норми; 

В) технології, стратегія, процеси, культура; 

Г) продуктивність, розвиток. 
196.  Який механізм забезпечення соціальної ефективності включає в себе прийняття 

законодавчих актів, рішень та розпоряджень органів публічної влади, які 

спрямовані на практичну організацію управління ? 

А) інституційний механізм; 

Б) правовий механізм; 

В) соціальний механізм; 

Г) механізм управління. 
197.  Принцип, який полягає у поділі завдань між суб'єктами публічного 

адміністрування з метою реалізації чіткої визначених цілей:  

А) територіальності; 

Б) мериторичності; 

В) об’єктності; 

Г) функціональності. 
198.  Що не є завданням функцій державного управління: 

А) забезпечувати органи публічної влади відповідним кадровим резервом; 

Б) розкривати зміст публічного управління як систематичної практичної діяльності 

органів влади; 

В) опосередковувати цілі в узгодженні з характеристиками керованих об’єктів 

управління; 

Г) впливати на структурну побудову органів влади. 
199.  Методи здійснення державної влади є: 

А) попередження та відповідальність; 

Б) переконання та примус; 

В) прохання та узгодження; 

Г) запит та запрошення. 
200.  Визначення якої категорії представлено нижче: «орган, установа, посадова особа, 

державний службовець, інша фізична або юридична особа, які уповноважені 

законами здійснювати публічне адміністрування»? 

А) орган публічного адміністрування; 

Б) установа публічного адміністрування; 

В) суб'єкт публічного адміністрування; 



Г) об'єкт публічного адміністрування. 
201.  Основною правовою формою діяльності держави є: 

А) правотворча діяльність; 

Б) інвестиційна діяльність; 

В) сільськогосподарська діяльність; 

Г) судова діяльність. 
202.  Управління трансформацією суспільного розвитку на основі новітніх наукових 

відкриттів (винаходів) це: 

А) ідеологічне управління; 

Б) господарське управління; 

В) державне управління; 

Г) технічне управління. 
203.  Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких: 

А) законом дозволено провадження господарської діяльності лише державним 

підприємствам; 

Б) основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає 

держава; 

В) відповіді А та Б вірні 

Г) немає правильної відповіді. 
204.  Визнання суспільством даної влади і її права на управління називається: 

А) законною владою; 

Б) політичною владою; 

В) політичною легітимністю; 

Г) законною легітимністю. 
205.  Що таке бюджетна система України відповідно до Бюджетного кодексу України? 

А) сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 

економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і 

врегульована нормами права;  

Б) бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів 

у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад;  

В) регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства;  

Г) кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами. 
206.  Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?  
А) Рахункова палата;  

Б) Верховна Рада України;  

В) Конституційна комісія України; 

Г) Центральна виборча комісія. 
207.  Вставте пропущене слово : «..- організована та цілеспрямована діяльність 

публічної адміністрації, спрямована на створення сприятливих умов 

національно-культурного розвитку, збереження національно- культурної 

спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини шляхом 

застосування нормативно визначеної (встановленої) системи заходів» 

А) державна політика в сфері культури; 

Б) державна політика в економічній сфері; 

В) державна політика в сфері зайнятості населення; 

Г) державна політика в сфері культурної спадщини. 
208.  Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази міністерства? 

А) Президентом України; 



Б) Верховною Радою України; 

В) Конституційним Судом України; 

Г) Кабінетом Міністрів України. 
209.  Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні 

послуги»? 
А) правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб у сфері надання адміністративних послуг;  

Б) правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян України у сфері 

надання адміністративних послуг; 

В) правові засади реалізації законних інтересів юридичних осіб і суб’єктів 

господарської діяльності в сфері надання адміністративних послуг; 

Г) правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів інститутів 

громадянського суспільства у сфері надання адміністративних послуг. 
210.  Місцеве самоврядування є найважливішим елементом системи публічного 

управління у країнах… 

А) з більш розвинутою бюрократією; 

Б) монархічного правління; 

В) а і б; 

Г) з більш розвинутою демократією. 
211.  Вимоги, що виражені в правилах поведінки, і що упорядковують соціальні 

відносини у відповідності з обраними цілями людської діяльності називають: 

А) правилами поведінки; 

Б) соціально-управлінськими нормами; 

В) нормами поведінки; 

Г) нормами управління. 
212.  Здатність до адаптації системи публічного управління передбачає:  

А) побудову механізму прийняття управлінських рішень;  

Б) сприйняття громадян не як пасивних учасників процесу вироблення політики;  

В) активну комунікацію органів влади;  

Г) підвищення гнучкості організаційних структур 
213.  До предмету горизонтальних відносин в публічному адмініструванні не 

належить:  

А) розподіл праці, умови праці;  

Б) розподіл повноважень;  

В) ресурси;  

Г) немає правильної відповіді. 
214.  Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України? 

А) Президентом України; 

Б) Кабінетом Міністрів України; 

В) Верховною Радою України; 

Г) Головою Верховної Ради України. 
215.  До цілей стратегічного характеру соціальної політики перехідного періоду не 

відносять: 
А) наповнення реформ соціальним змістом; 

Б) розвиток демократії, забезпечення прав і свобод; 

В) активізація соціальної ролі держави; 

Г) формування політичного середовища держави. 
216.  Який з інвестиційних режимів діє на території України? 

А) національний;  

Б) спеціальний;  

В) недискримінаційний;  

Г) режим найбільшого сприяння. 



217.  На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні? 
А) політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; 

Б) соціального плюралізму та багатоукладності економіки; 

В) відсутності цензури і поваги до приватної власності; 

Г) поваги до культури Українського народу та культури національних меншин. 
218.  Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання 

корупції? 
А) законами України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про 

запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»; 

Б) Законом України «Про запобігання корупції»; 

В) Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, Законом України «Про запобігання корупції» та 

іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-

правовими актами; 

Г) Законом України «Про запобігання корупції» та прийнятими на його основі іншими 

нормативно-правовими актами. 
219.  Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю Національного 

агентства з питань запобігання корупції? 
А) через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, 

максимальна кількість членів якої не повинна перевищувати 24 осіб, які обираються на 

підставі результатів конкурсу; 

Б) через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, 

яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі 

результатів конкурсу; 

В) через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, 

яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 10 осіб на підставі 

результатів конкурсу та з погодженням з Головою Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

Г) через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, 

персональний склад якої затверджується Верховною Радою України. 
220.  На індивідуальний ревень ефективності впливають: 

А) здібності, знання, стосунки, мотивація; 

Б) лідерство, структура, статус, норми; 

В) технології, стратегія, процеси, культура; 

Г) продуктивність, розвиток. 
221.  Вставте пропущене слово «…розкриває результати функціонування системи, 

тобто сукупності суб'єкта і керованих об'єктів державного управління, має 

комплексний характер.» 

А) соціальна ефективність державного управління; 

Б) публічне адміністрування; 

В) еволюція моделі управління у державному секторі; 

Г) немає правильної відповіді. 
222.  «Проблема влади залишається білою плямою у наукових дослідженнях», - це 

слова: 

А) М. Крозє; 

Б) Карла Юнга; 

В) Зигмунда Фрейда; 

Г) Карла Маркса. 
223.  Влада, що впроваджує контроль над ресурсами, матеріальними цінностями, 

матеріальними благами називається: 

А) економічною владою; 



Б) соціальною владою; 

В) культурно-інформаційної владою; 

Г) примусовою владою. 
224.  Що передбачає емпіричний підхід: 

А) аналіз управління шляхом вивчення відповідного досвіду; 

Б) вивчення людського фактору в управлінні; 

В) вивчення типів групової чи організаційної поведінки; 

Г) дві системи — соціальну і технічну, які обов'язково взаємодіють. 
225.  Яка з моделей не є частиною комплексу моделей державної політики: 

А) інституціональна; 

Б) процесуальна; 

В) групова; 

Г) ієрархічна. 
226.  До системи соціального управління входить: 

А) міжособистісні стосунки; 

Б) механізм управління; 

В) принципи управління; 

Г) методи управління. 
227.  Публічне адміністрування – це регламентована законами та іншими правовими 

актами, діяльність суб'єктів публічного адміністрування, що не є спрямованою 

на: 
А) прийняття адміністративних рішень; 

Б) надання адміністративних послуг; 

В) здійснення внутрішнього адміністрування суб'єкта публічного адміністрування 

Г) здійснення комерційної діяльності. 
228.  Який з видів нормативно-правових форм публічного адміністрування 

встановлює набір правил та інструкцій щодо певної діяльності: 
А) договір; 

Б) положення; 

В) закон; 

Г) преамбула. 
229.  Регулювання горизонтальних зв’язків публічної влади повинно здійснюватися з 

позицій:  

А) економічної доцільності;  

Б) соціальної доцільності;  

В) доцільності економічного, соціального та культурного розвитку суспільства;  

Г) доцільності соціально-культурного розвитку суспільства. 
230.  Який максимальний розмір резервного фонду бюджету? 

А) один відсоток обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету;  

Б) десять відсотків обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету; 

В) п’ять відсотків обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету; 

Г) три відсотки обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. 
231.  До чиїх повноважень віднесено здійснення парламентського контролю за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина? 
А) Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя;  

Б) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;  

В) Голова Верховної Ради України; 

Г) спеціальна комісія Верховної Ради України з питань додержання прав людини в 

Україні. 
232.  Соціальна політика держави являє собою комплекс заходів, спрямованих на 

створення системи гарантій: 

А) соціальних; 



Б) адміністративних; 

В) економічних; 

Г) правових. 
233.  Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих 

функцій з реалізації державної політики? 
А) організації, установи, служби; 

Б) державні комітети, ради, комісії; 

В) фонди, установи, організації; 

Г) служби, агентства, інспекції. 
234.  Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом? 
А) Рахункова палата; 

Б) Національний банк України; 

В) Фонд державного майна України;  

Г) Центральна виборча комісія. 
235.  Для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової 

наявності антикорупційних програм? 
А) центральні органи виконавчої влади; 

Б) обласні ради; 

В) районні державні адміністрації; 

Г) обласні державні адміністрації. 
236.  В основі будь-якого державного рішення лежить: 

А) розробка визначеної соціально-управлінської норми; 

Б) визначення проблеми; 

В) постановка цілей; 

Г) скасування існуючих норм 
237.  Які з методів управління за своїм змістом є сукупністю способів додержання 

законності, забезпечення підпорядкованості державного управління чинним 

правовим нормам:  

А) організаційно-розпорядчі методи;  

Б) суцільно-політичні методи;  

В) морально-етичні методи;  

Г) методи правового регулювання 
238.  Виробництво суспільних благ, примусовий характер діяльності, підвищений 

громадянський інтерес, поширення очікувань щодо чесності та відкритості 

діяльності – це:  

A) особливості публічних організацій;  

Б) особливості взаємозв’язків публічних організацій із зовнішнім середовищем;  

В) параметри зовнішнього середовища публічних організацій;  

Г) складові внутрішнього середовища публічних організацій. 
239.  Що із наведеного не належить до функцій і завдань держави? 

А) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 

галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових 

актів; 

Б) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

В) забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

Г) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства. 
240.  До методів впливу держави на розвиток соціальної сфери не відносять: 

А) правове забезпечення соціального захисту населення; 

Б) забезпечення прав і свобод мігрантів та політичних в’язнів; 

В) прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на фінансування соціальної 

сфери; 



Г) соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій. 
241.  Сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів для розробки політики і 

цілей в області якості і досягнення цих цілей за допомогою скоординованої 

діяльності – це: 

А) система управління якістю; 

Б) система державного регулювання економіки; 

В) система створення нормативно-правової бази; 

Г) система створення децентралізаційних умов. 
242.  Якою є територія України в межах існуючого кордону? 

А) унітарною; 

Б) суверенною; 

В) цілісною і недоторканою; 

Г) суверенною та невідчужуваною. 
243.  Що покладається в основу Антикорупційної стратегії держави Україна? 

А) стан висвітлення проблем щодо економічного розвитку країни в ЗМІ та експертних 

висновках; 

Б) статистичні показники щодо динаміки внутрішнього валового продукту; 

В) статистичні показники щодо динаміки притягнення осіб до юридичної 

відповідальності державних службовців; 

Г) аналіз ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої 

Антикорупційної стратегії. 
244.  В чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи 

територіальну громаду? 
А) в інтересах інвестора, що зобов’язується покращити інфраструктуру села, міста, 

регіону; 

Б) в інтересах органу, в якому вони працюють; 

В) в інтересах політичної партії, представники якої мають більшість у 

представницькому органі законодавчої влади чи місцевого самоврядування; 

Г) в інтересах держави та територіальної громади відповідно. 
245.  Ефективність – це… 

А) відношення результату до витрат; 

Б) відношення витрат до результату; 

В) різниця між витратами та результатом; 

Г) сума всіх витрат. 
246.  Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та 

ефективну державну службу, за особливі заслуги? 
А) дострокове присвоєння рангу, представлення до урядової відзнаки, представлення 

до державної нагороди, надання додаткової оплачуваної відпустки; 

Б) оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими 

відомчими відзнаками державного органу, дострокове присвоєння рангу, 

представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою 

нагородою, представлення до відзначення державними нагородами;  

В) грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів 

України, представлення до урядової відзнаки, представлення до державної нагороди; 

Г) грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів 

України, дострокове присвоєння рангу, представлення до державних нагород та 

присвоєння почесних звань. 

 
 

 


