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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 «Технології публічного адміністрування». 

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. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в системі публічного управління. 

Тема 2. Форми, методи та стиль публічного адміністрування. 

Тема 3. Механізми та моделі в публічному адмініструванні. 

Тема 4. Особливості технології публічного адміністрування. 

Тема 5. Технології роботи з інформацією у системі публічного адміністрування. 

Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

Тема 6. Форми сучасної адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність 

конкурентної спрямованості. 

Тема 7. Публічне адміністрування та публічна влада. Основні принципи діяльності та 

функції публічних адміністрацій. 

Тема 8. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Тема 9. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Тема 10. Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

Тема 11. Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання 

управлінських рішень. 

Тема 12. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

Тема 13. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

Тема 14. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. 

Тема 15. Культура й етика публічного адміністрування 

 

 



1. У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може 

призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?  

a) не менше двох таких міністрів 

b) не більше двох таких міністрів 

c) достатній для функціонування Кабінету Міністрів України 

d) визначеній Прем’єр-міністром України 

  

2. Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?  

a) кожен, хто має повну вищу освіту та володіє державною мовою в обсязі, 

достатньому для спілкування  

b) громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною 

мовою  

c) громадяни України, які досягли 18 років і володіють державною мовою  

d) громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють однією з 

офіційних мов Ради Європи  

 

3. Хто затверджує структуру апарату міністерства?  

a) Прем’єр-міністр України  

b) міністр  

c) Комісія з питань вищого корпусу державної служби 

d) Адміністрація Президента України 

 

4. Ким призначаються на посади керівники територіальних органів міністерства?  

a) державним секретарем  

b) Прем’єр-міністром України за поданням міністра 

c) Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України 

d) міністром за погодженням з органами місцевого самоврядування 

 

5. Яким органом визначаються вимоги щодо якості надання адміністративних послуг, у 

разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа?  

a) головою місцевої державної адміністрації  

b) Кабінетом Міністрів України 

c) органом, якому вона підпорядковується 

d) Секретаріатом Кабінету Міністрів України 

 

6. Ким затверджується інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги?  

a) Кабінетом Міністрів України  

b) відповідним органом місцевого самоврядування 

c) головою місцевої державної адміністрації 

d) суб’єктом надання адміністративних послуг 

  

7. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?  

a) розробка проектів програм соціально-економічного розвитку  

b) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму 

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

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

d) вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, 

епізоотіям та їх ліквідації 



 

8. Про яку владу йдеться: «це наявність можливостей у тих чи інших політичних сил 

впливати на суспільство, розробляти і здійснювати політику на основі балансу інтересів 

соціальних груп»?  

a) законодавча влада 

b) судова влада 

c) виконавча влада 

 

9. Що розуміється під «зверненнями громадян»?  

a) викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги  

b) викладені в письмовій формі заяви  

c) викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги 

d) викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання) і скарги 

 

10. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»?  

a) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 

суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними 

порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов 

b) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою та 

суб’єктами владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними 

порядку 

c) інформація, доступ до якої обмежено суб’єктами владних повноважень та яка 

може поширюватися у визначеному ними порядку 

d) інформація, доступ до якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі 

 

11. Типи результативності публічного адміністрування на рівні органу публічного 

адміністрування?  

a) з погляду необхідності 

b) індивідуальна 

c) реактивна 

d) соціальна 

 

12. До головних ознак громадянського суспільства відносяться?  

a) ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства  

b) планова економіка, основу якої складають державні підприємства 

c) змішана економіка, основу якої складають державні та недержавні підприємства 

d) розвиненість інститутів (різноманітних об’єднань громадян та засобів масової 

інформації) та рівень громадської активності населення 

 

13. Ким реалізуються процесні механізми, які включені до складу механізмів здійснення 

процесу публічного адміністрування?  

a) Президентом України 

b) Верховною Радою України 

c) Президентом України, Верховною Радою України, органами державної 

виконавчої влади 



d) Президентом України, Верховною Радою України, органами державної 

виконавчої влади, органами юстиції та органами місцевого самоврядування 

 

14. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?  

a) до політичних посад  

b) до посад державної служби категорії «А» 

c) до виборних посад 

d) до делегованих посад 

 

15. Що додається до подання у разі внесення на розгляд Верховної Ради України 

подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є 

народним депутатом України?  

a) особиста заява народного депутата України про вихід із коаліції депутатських 

фракцій  

b) особиста заява народного депутата України про прийняття на роботу до Кабінету 

Міністрів України 

c) особиста заява народного депутата України про дострокове припинення ним 

депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів 

України 

d) постанова Верховної Ради України про припинення такою особою депутатських 

повноважень 

 

16. Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади?  

a) Президентом України  

b) Віце-прем’єр -міністром України 

c) Прем’єр-міністром України 

d) Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України 

 

17. Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо виконання 

завдань міністерства?  

a) рада міністерства як консультативно-дорадчий орган  

b) секретаріат міністерства як консультативно-дорадчий орган 

c) експертна комісія міністерства як консультативно-дорадчий орган 

d) колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган 

 

18. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумінні Закону 

України «Про адміністративні послуги»?  

a) інформацію про адміністративні послуги та порядок їх надання  

b) адміністративну послугу 

c) інформацію про адміністративні послуги та саму послугу 

d) інформацію про повноваження суб’єкта надання адміністративних послуг 

 

19. Де оприлюднюється інформаційна картка адміністративної послуги?  

a) на офіційному веб-сайті суб’єкта надання адміністративних послуг та у місці 

здійснення прийому суб’єктів звернень  

b) у засобах масової інформації за місцем знаходження суб’єкта надання 

адміністративних послуг 



c) на офіційному веб-сайті суб’єкта надання адміністративних послуг та у засобах 

масової інформації за місцем знаходження суб’єкта надання адміністративних 

послуг 

d) на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України 

 

20. Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного та 

іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації?  

a) апарат місцевої державної адміністрації  

b) секретаріат місцевої державної адміністрації 

c) комітет місцевої державної адміністрації 

d) бюро місцевої державної адміністрації 

 

21. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?  

a) які мають встановлені законодавством пільги  

b) неповнолітніх 

c) недієздатних 

d) інвалідів Великої Вітчизняної війни 

 

22. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?  

a) парламентський, громадський, державний  

b) адміністративний, громадський, парламентський 

c) стратегічний, поточний, оперативний 

d) соціальний, цивільний, державний 

 

23. Державні органи влади, установи, організації, підприємства є?  

a) об’єктами публічної політики  

b) суб’єктами публічної політики 

c) предметом публічної політики 

d) методами публічної політики 

 

24. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів України?  

a) Прем’єр-міністром України за погодженням з Президентом України 

b) Верховною Радою України за поданням Президента України одночасно з 

призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України 

c) Верховною Радою України за коаліції депутатських фракцій у парламенті 

одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України 

d) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з 

призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України 

 

25. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?  

a) Верховною Радою України за поданням Президента України  

b) Верховною Радою України 

c) Президентом України за погодженням з Верховною Радою України 

d) Верховною Радою України за поданням коаліції депутатських фракцій 

 

26. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади?  

a) Кабінет Міністрів України  



b) Президент України 

c) коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України 

d) Секретаріат Кабінету Міністрів України 

 

27. Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?  

a) постанови  

b) накази 

c) рішення 

d) декрети 

 

28. Якими актами визначаються адміністративні послуги?  

a) постановою Кабінету Міністрів України  

b) виключно законом 

c) розпорядженням Кабінету Міністрів України 

d) рішенням голови місцевої державної адміністрації 

 

29. Ким визначаються вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної 

послуги?  

a) Верховною Радою України  

b) суб’єктом надання адміністративних послуг 

c) головою місцевої державної адміністрації 

d) Кабінетом Міністрів України 

 

30. Які акти видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень?  

a) накази  

b) постанови 

c) розпорядження 

d) укази 

 

31. Використання якої з теорій показало, що тільки завдяки чіткій управлінській ієрархії 

і підтримці жорстких правил не можна очікувати значного підвищення ефективності 

управління?  

a) моделі ідеальної бюрократії 

b) класичної теорії менеджменту 

c) поведінкової теорії менеджменту 

d) неокласичної теорії менеджменту 

 

32. Що не належить до критеріїв « публічності» організації?  

a) форма власності 

b) наявність економічної влади 

c) наявність соціальної влади 

d) наявність політичної влади 

 

33. На формування стилю керівництва не впливає такий чинник?  

a) законодавчо не закріплені норми поведінки службовців 

b) комунікативність 

c) компетентність 

d) ціннісна орієнтація 



 

34. Який закон зобов'язує керівників усіх рівнів управління розуміти природне бажання і 

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

a) закон гармонізації інтересів суб'єкта й об'єкта управління 

b) закон відповідності 

c) закон піднесення потреб і цілей 

d) закон необхідної різноманітності та швидкодії 

  

35. Про яку категорії йдеться: «це засоби, якими суб'єкт політичних відносин впливає на 

об'єкт політичних відносин для досягнення поставлених цілей»?  

a) економічні ресурси 

b) ресурси влади 

c) примусові ресурси 

d) соціальні ресурси 

 

36. У який термін відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 

самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками?  

a) не пізніш як за 30 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття  

b) не пізніш як за 25 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття 

c) не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття 

d) не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття 

 

37. На основі яких теорій Г  Бухарт запропонував розглядати ефективність діяльності 

органів публічної влади:?  

a) механістичної (традиційної)  

b) теорії людських ресурсів 

c) теорії організацій 

d) усіх трьох теорій 

 

38. Зміст публічного адміністрування у «широкому» сенсі полягає у?  

a) професійній діяльності державних службовців  

b) системі адміністративних інститутів із ієрархією влади 

c) виконанні положень нормативно-правових актів 

d) вивченні, розробці та впровадженні напрямів урядової політики 

 

39. Одна з ключових характеристик публічної сфери, що означає чесність і 

неупередженість правових структур, особливо тих, які забезпечують дотримання прав 

людини – це?  

a) верховенство права  

b) прозорість 

c) справедливість 

d) підзвітність 

 

40. Принцип публічності державного управління відтворює?  

a) демократичну, правову державність і забезпечує зв'язок публічного управління із 

суспільством і громадянами  



b) формування, функціонування і розвиток системи соціального партнерства, 

враховуючи національні й історичні особливості розвитку даної країни 

c) побудову раціональної інфраструктури, яка забезпечує загальні умови ефективної 

підприємницької діяльності 

d) доступність публічного управління для громадян, що пов'язано з їх правом вибору 

складу відповідних органів і участі в їх діяльності 

 

41. Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, 

підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Уряду України?  

a) Регламентом Кабінету Міністрів України, який затверджується Кабінетом 

Міністрів України  

b) Регламентом Кабінету Міністрів України, який ухвалюється Верховною Радою 

України 

c) Регламентом Кабінету Міністрів України, який затверджується Президентом 

України 

d) Конституцією та законами України 

 

42. Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-

міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України?  

a) Верховною Радою України за поданням Президента України  

b) Верховною Радою України за поданням коаліції депутатських фракцій 

c) Прем’єр-міністром України 

d) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України 

 

43. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?  

a) колегіальності  

b) єдиноначальності 

c) колективної відповідальності 

d) демократичного централізму 

 

44. Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази міністерства?  

a) Президентом України  

b) Верховною Радою України 

c) Конституційним Судом України 

d) Кабінетом Міністрів України 

 

45. На які суспільні відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні 

послуги»?  

a) пов’язані з наданням адміністративних послуг  

b) щодо здійснення державного нагляду (контролю) 

c) щодо здійснення акредитації органів з оцінки відповідності 

d) щодо метрологічного контролю і нагляду 

 

46. Ким надаються адміністративні послуги?  

a) центрами надання адміністративних послуг та органами місцевого 

самоврядування  

b) суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри 

надання адміністративних послуг 



c) органами державного управління та центрами надання адміністративних послуг 

d) спеціально уповноваженими органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування 

 

47. Який принцип не належить до принципів діяльності місцевих державних 

адміністрацій?  

a) поєднання державних і місцевих інтересів  

b) відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність 

c) колегіальності 

d) гласності 

 

48. До якої категорії відноситься визначення: «це форма прийняття територіальною 

громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом 

прямого голосування»?  

a) загальні збори 

b) місцевий референдум 

c) районні та обласні ради 

d) територіальна громада 

 

49. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною 

громадою шляхом?  

a) таємного голосування 

b) відкритого голосування 

c) призначення Урядом країни 

d) призначення Президентом країни 

 

50. Цілеспрямована взаємодія публічних адміністрацій з юридичними та фізичними 

особами з приводу забезпечення реалізації законів та підзаконних співвідношення 

управління та адміністрування – це?  

a) публічне адміністрування  

b) державне управління 

c) соціальне управління 

d) публічне управління 

 

51. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?  

a) органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються  

b) органам, до повноважень яких не належать питання, зазначені у скарзі 

c) посадовим особам, які є близькими родичами особи, яка подає скаргу 

d) заборони не встановлено 

 

52. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із 

запитом на інформацію: 

a) якщо ця інформація стосується його особисто, обґрунтувавши причини подання 

запиту  

b) незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, обґрунтувавши 

причини подання запиту 

c) якщо ця інформація становить суспільний інтерес, без пояснення причини 

подання запиту 



d) незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення 

причини подання запиту 

 

53. Який із показників відображає відношення отриманого результату до запланованого?  

a) ефективність  

b) економічність 

c) якість 

d) дієвість 

 

54. Бюрократичний метод управління командними засобами – це?  

a) методологія адміністрування  

b) публічне адміністрування 

c) адміністрування 

d) публічне управління 

 

55. Хто з відомих політологів визначає публічну політику як «напрям дії або утримання 

від неї»?  

a) Х  К  Коулбетч  

b) К  Патон 

c) Д  Савіцкі 

d) Леслі А  Пал 

 

56. Яким органом є Кабінет Міністрів України?  

a) адміністративним органом  

b) колегіальним органом 

c) представницьким органом 

d) установчим органом 

 

57. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ 

України?  

a) Президентом України за погодженням з Прем’єр-міністром України  

b) Верховною Радою України за поданням Президента України 

c) Верховною Радою України за погодженням з Прем’єр-міністром України 

d) Прем’єр-міністром України за погодженням з Президентом України 

 

58. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?  

a) міністерства та державні комітети  

b) міністерства та відомства 

c) міністерства, державні підприємства та установи 

d) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

 

59. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих 

функцій з реалізації державної політики?  

a) організації, установи, служби  

b) державні комітети, ради, комісії 

c) фонди, установи, організації 

d) служби, агентства, інспекції 

 



60. Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адміністративних послуг?  

a) фізична особа  

b) фізична особа, юридична особа 

c) юридична особа 

d) громадська організація 

 

61. У якому порядку надаються адміністративні послуги в електронній формі?  

a) через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого 

самоврядування  

b) виключно через Єдиний державний портал адміністративних послуг, розміщений 

на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України 

c) через інформаційні системи державних органів та органів місцевого 

самоврядування 

d) виключно через інформаційні системи органів державного управління та органів 

місцевого самоврядування 

 

62. Кому належить право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що 

використовуються для надання адміністративних послуг?  

a) державі або органам місцевого самоврядування  

b) територіальним громадам у особі органів місцевого самоврядування 

c) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері надання адміністративних послуг 

d) місцевим державним адміністраціям 

 

63. Який закон вимагає вибору адекватних засобів і методів впливу на об'єкт управління 

з урахуванням його особливостей, стану та інших характеристик?  

a) закон гармонізації інтересів суб'єкта й об'єкта управління 

b) закон необхідної різноманітності та швидкодії 

c) закон відповідності 

d) закон піднесення потреб і цілей 

 

64. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування?  

a) електронна петиція  

b) звернення 

c) скарга 

d) пропозиція 

 

65. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на 

запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи 

свободи особи?  

a) не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту  

b) не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту 

c) не пізніше 24 годин з дня отримання запиту 

d) не пізніше 48 годин з дня отримання запиту 

 



66. Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» передбачає реалізацію реформ і 

програм розвитку держави в кількості?  

a) 25 

b) 30 

c) 50 

d) 60 

 

67. До якого виду належить конфлікт, який характеризується тим, що в ньому 

стикаються дві особи, в основі його лежать об'єктивні суперечності, і він сприяє 

розвитку відповідної соціальної системи?  

a) міжособистісного бурхливого і швидкоплинного  

b) міжособистісного, конструктивного 

c) міжособистісного, економічного 

d) гострого та тривалого 

 

68. Цілеспрямована взаємодія публічних адміністрацій з юридичними та фізичними 

особами з приводу забезпечення реалізації законів та підзаконних співвідношення 

управління та адміністрування – це?  

a) публічне адміністрування  

b) державне управління 

c) соціальне управління 

d) публічне управління 

 

69. Публічні, вольові відносини, що утворюються між суб'єктами політичної системи 

суспільства (у т  ч  державою) на основі політичних і правових норм, це?  

a) політична влада  

b) економічна влада 

c) влада 

d) опозиція  

 

70. Яке поняття найширше відображає поняття публічна служба?  

a) вид діяльності осіб, що працюють в органах держаної адміністрації і основним 

завданням яких є забезпечення реалізації публічних інтересів та інтересі держави  

b) особливим видом діяльності осіб, що працюють в органах публічної адміністрації 

(іноді - також в інших публічних інституціях), і основним завданням яких є 

забезпечення реалізації публічних інтересів 

c) державна цивільна служба, а також служба в апараті органів прокуратури, 

діяльність органів внутрішніх справ та військових формувань, та діяльність з 

надання публічних послуг населенню 

d) діяльність з надання публічних послуг населенню 

 

71. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?  

a) перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України  

b) перед Президентом України і підзвітний Верховній Раді України 

c) перед Верховною Радою України і підконтрольний Президентові України 

d) перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний 

Прем’єр-міністрові України 



 

72. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?  

a) з моменту призначення на посаду  

b) з моменту складення ним присяги 

c) з моменту першого засідання Кабінету Міністрів України 

d) з моменту оголошення наказу про зарахування до штату Кабінету Міністрів 

України 

 

73. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?  

a) міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої 

влади  

b) керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з Адміністрацією 

Президента України 

c) Прем’єр-міністр України 

d) керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який 

спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади 

 

74. Що таке адміністративна послуга?  

a) результат здійснення владних повноважень органами державної влади і органами 

місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг і задоволення 

прав і свобод людини  

b) 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 

c) очікуваний результат здійснення владних повноважень органами державної влади 

та їх посадовими особами щодо задоволення прав і свобод громадян України 

d) результат здійснення органами державного управління владних повноважень, 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи 

 

75. Яка форма подання заяви на отримання адміністративної послуги?  

a) письмова, усна чи електронна форма  

b) виключно письмова форма 

c) усна форма з її наступним письмовим підтвердженням 

d) електронна петиція чи письмова заява 

 

76. За чий рахунок здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи 

державних органів, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних 

послуг?  

a) виключно за рахунок Державного бюджету України  

b) за рахунок Державного бюджету України та інших джерел фінансування, не 

заборонених законом 

c) виключно за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих 

бюджетів 

d) за рахунок відповідних місцевих бюджетів 

 

77. Вимоги, що виражені в правилах поведінки, і що упорядковують соціальні відносини 

у відповідності з обраними цілями людської діяльності називають?  

a) правилами поведінки 



b) соціально-управлінськими нормами 

c) нормами поведінки 

d) нормами управління 

 

78. На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих державних 

адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади?  

a) підзвітності та підпорядкованості  

b) підзвітності та підконтрольності 

c) відповідальності та спрямування 

d) координації та підзвітності 

 

79. Сторони конфлікту – це?  

a) суб'єкти соціальної взаємодії, що знаходяться в стані конфлікту або ті, що 

підтримують (явно або неявно) конфліктуючих  

b) тільки суб'єкти соціальної взаємодії, що знаходяться в стані конфлікту 

c) конкретні особи, що знаходяться у стані конфлікту 

d) суб'єкти соціальної взаємодії, що знаходяться в стані конфлікту, і посередник 

(медіатор) 

 

80. Що входить до предметної сфери публічного адміністрування?  

a) система публічного адміністрування  

b) принципи публічного адміністрування 

c) функції публічного адміністрування 

d) методи публічного адміністрування 

  

81. Сфера соціального життя, в якій формується громадська думка, інакше кажучи, 

арена, форум публічного дискурсу з приводу соціально-політичних проблем життя й 

розвитку суспільства – це?  

a) публічна сфера  

b) політична сфера 

c) публічна політика 

d) політика 

 

82. На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?  

a) на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України  

b) на політичній програмі Прем’єр-міністра України 

c) на передвиборчій програмі діяльності парламентських фракцій, які сформували 

коаліцію 

d) на спільних політичних переконаннях членів Уряду України 

 

83. Який документ (документи) подається (подаються) Кабінету Міністрів України 

одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік до 

Верховної Ради України?  

a) висновок Рахункової палати про стан виконання Кабінетом Міністрів України 

Державного бюджету України за минулий рік  

b) проект Державного бюджету України на наступний рік 



c) звіти про хід виконання загальнодержавних програм 

d) бюджетний запит на наступний рік 

 

84. Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом?  

a) Рахункова палата  

b) Національний банк України 

c) Фонд державного майна України 

d) Центральна виборча комісія 

 

85. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні 

послуги»?  

a) правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг  

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

сфері надання адміністративних послуг 

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

господарської діяльності в сфері надання адміністративних посл 

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

громадянського суспільства у сфері надання адміністративних послуг 

 

86. Характеристика якої параметра влади в суспільстві наведена нижче: «характеристика 

значення, розмаху, розмірів впливу тієї чи іншої влади»?  

a) масштаби влади 

b) час влади 

c) обсяг влади 

d) простір влади 

 

87. Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи місцевої 

державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів?  

a) Національним агентством України з питань державної служби  

b) Президентом України 

c) Кабінетом Міністрів України 

d) Міністерством юстиції України 

 

88. Яка підстава є зайвою для відставки Кабінету Міністрів України?  

a) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 

України  

b) відставки не менше ніж половини від конституційного складу Кабінету Міністрів 

України 

c) відставки Прем’єр-міністра України 

d) смерті Прем’єр-міністра України 

 

89. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?  

a) керівників центральних органів виконавчої влади, які входять до складу Кабінету 

Міністрів України  



b) керівників центральних органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і 

оборони 

c) керівників правоохоронних органів 

d) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу 

Кабінету Міністрів України 

 

90. Що розуміють під поняттям «суспільний інститут»?  

a) відносини між людьми, які виникають у певних історичних умовах  

b) форма закріплення та спосіб здійснення спеціалізованої діяльності, яка забезпечує 

стабільне функціонування суспільних відносин 

c) це практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну 

життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження чи перетворення, 

опираючись на владну силу, яку обмежує дієвий суспільний контроль як 

основний чинник панування в суспільстві верховенства права 

d) державну установу 

 

91. Яке із тверджень є вірним?  

a) публічне управління опирається на державну владу, підкріплюється і 

забезпечується нею  

b) держава не наділяє публічне управління системною якістю 

c) публічне управління поширюється лише на усе суспільство, а не за його межі 

d) управлінський вплив не повинен передбачати момент цілепокладання 

 

92. Управління здійснюється в системах?  

a) «людина – техніка»  

b) «людина – природа» 

c) «людина - техніка (технологія) – природа» 

d) «людина – техніка», «людина – природа», «людина - техніка (технологія) – 

природа» 

 

93. Який із механізмів публічного управління характеризується сукупністю командно-

адміністративних та соціально-економічних стимулів, які спонукають державних 

службовців до високоефективної роботи?  

a) мотиваційний 

b) організаційний 

c) правовий 

d) економічний 

 

94. Починаючи з … рр  ХХ ст  поряд із проблемою ефективності, важливою темою 

дискусій у суспільстві індустріально розвинутих країн стало питання щодо довіри до 

політичного курсу держави?  

a) 70-х  

b) 80-х 

c) 90-х 

d) 60-х 

 

95. За якої із форм правління вищий суб’єкт влади і управління представлений двома 

обраними інституціями: парламентом та президентом?  



a) президентсько-парламентської  

b) парламентсько-президентської 

c) парламентської 

d) президентської 

 

96. Яке із тверджень є хибним?  

a) демократичний тип публічного управління доповнюється місцевим 

самоуправлінням, як необхідним елементом системи управління суспільством  

b) демократичний характер публічного управління безпосередньо залежить від 

форми державного устрою 

c) суб’єкт публічного управління взаємодіє із суб’єктами приватної діяльності на 

підставі правових норм 

d) система публічного управління багато в чому є тотожною з системою публічної 

влади 

 

97. Продовжіть твердження: «Якщо президент не очолює виконавчу гілку влади, то 

він…»?  

a) повинен призначати керівників усіх гілок влади в регіонах  

b) не повинен призначати керівників судової влади, а лише керівників виконавчої 

гілки влади в регіонах 

c) не повинен призначати керівників виконавчої гілки влади в регіонах 

d) повинен призначати лише керівників виконавчої гілки влади в регіонах 

 

98. Що розуміють під поняттям корупція?  

a) протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їх прав і 

посадових можливостей для особистого збагачення  підкупність і продажність 

громадських і політичних діячів  

b) діяння, що включають зловживання владою, службовим становищем чи 

повноваженнями на користь певної особи, групи осіб чи організації 

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

протиправне використання їх повноважень для одержання матеріальних благ, 

послуг, пільг, або інших переваг  

d) усі відповіді вірні 

 

99. Основною стратегічною метою українського суспільства є?  

a) взаємна повага між суспільством і владою  

b) встановлення остаточної форми правління в державі 

c) знищення корупції 

d) побудова незалежної, суверенної, демократичної, соціальної та правової держави 

 

100. Що є вираженням економічних інтересів різноманітних прошарків населення?  

a) політика 

b) економіка 

c) соціологія 

d) демографія 

 

101. Ф Перру доводив, що економіка нерозривно пов’язана із соціальними відносинами, 

а також із?  



a) соціологією та політикою  

b) політикою та ідеологією 

c) філософією та ідеологією 

d) ідеологією та соціологією 

 

102. У чому полягає суть концепції раціонального вибору?  

a) перенесенні принципів ринкової економіки на сферу політичного життя  

b) перенесенні особливостей ринкової економіки на сферу економічного життя 

c) перенесенні принципів ринкової економіки на сферу економічного життя 

d) перенесенні принципів ринкової економіки на інші сфери суспільного життя 

 

103. Яке із тверджень є хибним?  

a) у демократичних державах вибір більшістю голосів є панівним  

b) розмір витрат під час прийняття рішення залежить від розміру групи, яка бере 

участь у голосуванні 

c) інституційним засобом виявленням економічної ефективності державної політики 

є лише політичні партії 

d) провідною є та партія, яка висуває основну програмну політику 

 

104. Що є втіленням спільного інтересу окремих груп і частин суспільства?  

a) ідеї 

b) погляди 

c) думки 

d) поняття 

 

105. Які фактори безпосередньо і опосередковано впливають на характер діяльності 

управляючої системи?  

a) економічні відносини  

b) соціальна структура 

c) культурне середовище, соціально-психологічна атмосфера 

d) всі відповіді вірні 

 

106. Які існують специфічні для держави організаційні форми побудови органів 

управління?  

a) за вертикаллю та за горизонталлю  

b) пряма та не пряма 

c) функціональна та лінійна 

d) одинична та подвійна 

 

107. Рівень розвинутості структур, функцій, нормативно-правової бази й інших 

елементів системи окреслює таке поняття, як?  

a) розвиток  

b) системність 

c) багатоманіття 

d) стан 

 

108. Ієрархія – це?  

a) суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим  



b) розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до 

нижчого 

c) розташування інституцій влади й управління за вертикаллю 

d) усі відповіді вірні 

 

109. Інтенсифікація управлінського впливу на управлінський об’єкт за вертикаллю, 

шляхом концентрації повноважень і ресурсів у руках єдиного центрального органу – це?  

a) централізація 

b) децентралізація 

c) концентрація 

d) спеціалізація 

 

110. Основні положення, за допомогою, яких вибудовується теорія?  

a) принципи 

b) методи 

c) стратегії 

d) норми 

 

111. В чому полягає рух системи в цілісності?  

a) охопити своїм впливом усі соціально значимі процеси державного життя  

b) усувати суперечливість елементів системи, які перешкоджають нормальному її 

функціонуванню 

c) утворювати органи, інститути і норми, яких не вистачає 

d) усі відповіді вірні 

 

112. Принцип економії ентропії визначає?  

a) міру невизначеності ситуації 

b) міру змінності ситуації 

c) міру визначеності ситуації 

d) міру адаптивності ситуації 

 

113. Якщо вимір ентропії є незначним, то впорядкованість суспільної системи є?  

a) нижчою  

b) незмінною 

c) середньою 

d) вищою 

 

114. Забезпечення стійкої зміни системи – це принцип?  

a) ентропії  

b) найменшої дії 

c) вищої доцільності 

d) своєчасності 

 

115. Правовий нігілізм – це?  

a) дотримання законодавства  

b) всебічна обізнаність у своїх правах 

c) практика масового невиконання законів 

d) лобізм при прийнятті певних економічних рішень 



 

116. Принцип, за умовами якого соціальні групи мають можливість висловлювати власні 

позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях – це 

принцип?  

a) демократії  

b) плюралізму 

c) легітимності 

d) об’єктивності 

 

117. Діяльність щодо визначення основних цілей соціальних систем та інститутів, а 

також шляхів їх досягнення – це?  

a) панування  

b) переконання 

c) управління 

d) керівництво 

 

118. Системна концепція влади – розглядає владу як?  

a) її як відношення між двома партнерами, коли один із них – суб’єкт – справляє 

визначальний вплив на іншого – об’єкт  

b) особливий тип поведінки, за якої одні люди командують, а інші підкоряються 

c) системо-утворююче відношення в політичній системі суспільства 

d) усі відповіді вірні 

 

119. Верховенство політичної влади?  

a) полягає в обов’язковості її рішень для інших видів влади, суспільства в цілому 

b) здійснюється багатьма незалежними один від одного центрами – підприємствами, 

соціальними фондами, засобами масової інформації тощо 

c) означає її суспільний, безособовий і відкритий характер 

d) передбачає поділ соціальних груп на пануючі і підлеглі 

 

120. Продовжити термін: психологічна концепція…?  

a) пояснює владні відносини психологічними мотивами  В одних випадках 

постулюється воля до влади як її джерело, в інших – прагнення людини до влади 

b) розглядає її як відношення між двома партнерами, коли один із них – суб’єкт – 

справляє визначальний вплив на іншого – об’єкт 

c) розглядає владу як особливий тип поведінки, за якої одні люди командують, а 

інші підкоряються 

d) розглядає владу як системо-утворююче відношення в політичній системі 

суспільства 

 

121. Сукупність політико-правових і соціальних явищ та процесів, що характеризують 

сферу взаємодії держави і суспільства є?  

a) предметною областю публічного адміністрування 

b) ознакою публічного адміністрування 

c) усі відповіді вірні 

d) специфікою управління 

 

122. Суспільний інститут – це?  



a) цілепокладання, організація й регулювання взаємодії людей, пов’язаною з 

власною, суспільною, колективною і груповою життєдіяльністю  

b) форма закріплення і спосіб здійснення спеціалізованої діяльності, яка забезпечує 

стабільне функціонування суспільних відносин 

c) сукупність політико-правових і соціальних явищ та процесів, що характеризують 

сферу взаємодії держави і суспільства 

d) найважливіша функція держави 

 

123. Адміністрування – це?  

a) управління персоналом  

b) бюрократичний метод управління командитними засобами 

c) організаційна модель управління підприємством 

d) правильна відповідь не наведена 

 

124. Ієрархічна структура політичних інституції і керівних посадових осіб, яких обрав 

народ і має можливість їх змінювати, являє собою?  

a) демократичний політичний режим 

b) авторитарний політичний режим 

c) ліберальний політичний режим 

d) командно-адміністративний режим 

 

125. У яких видах існує демократичний режим?  

a) парламентський  

b) президентський 

c) парламентсько-президентський 

d) усі вірні відповіді 

 

126. Чи впливає місцеве самоуправління на демократичний політичний режим?  

a) так, і є необхідним елементом системи управління суспільством 

b) частково 

c) вірна відповідь не наведена 

d) ні, адже демократичний режим не враховує інтереси суспільства 

 

127. Якими принципами необхідно керуватись в публічному адмініструванні для 

досягнення основної мети?  

a) системності та законності  

b) суспільство – джерело і головний носій влади 

c) держава – складова суспільства 

d) усі вірні відповіді 

 

128. Які основні питання є актуальними в Україні у сфері публічного адміністрування?  

a) корупція  взаємна повага та довіра між владними інституціями і громадянами 

b) ефективне функціонування системи балансу і противаг у взаємодії всіх гілок 

влади 

c) формування дієвої, справедливої, позбавленої корупції авторитетної судової гілки 

влади 

d) усі відповіді вірні 

 



129. Яку сутність несе в собі концепція раціонального вибору?  

a) вибір лише одного кандидата  

b) перенесення принципів ринкової економіки на інші сфери суспільного життя 

c) перенесення принципів ринкової економіки на сферу культури 

d) вибір декількох кандидатів 

 

130. Що належить до нових характеристик сучасного процесу визначення політики?  

a) повернення до переконання про те, що головною метою політичної діяльності є 

ефективність  

b) нове усвідомлення того, що довіра до політики, яка проводиться, має стратегічний 

характер 

c) посилення устремлінь до делегування важливих повноважень щодо напрацювання 

політичних рішень професіоналам, які володіють значною політичною 

незалежністю 

d) усі відповіді вірні 

 

131. Організація це?  

a) соціальне утворення, свідомо координоване, яке має чітко окреслені межі, спільну 

мету та цілі 

b) група людей, діяльність яких свідомо координується, проте вони не мають чітко 

вираженої мети діяльності 

c) група людей, кожен з яких намагається самовиразитись з метою просування по 

службі 

d) група людей, що діє з метою отримання прибутку 

 

132. Силові, соціальні, економічні, інформаційні, демографічні і політико – правові 

методи – це?  

a) методи влади  

b) ресурси влади 

c) завдання влади 

d) вимоги влади 

 

133. Конкретні опосередковані прямі дії суб’єкта стосовно об’єкта влади – це?  

a) механізм владних відносин  

b) завдання владних відносин 

c) елементи владних відносин 

d) результат владних відносин 

 

134. Хто вперше запропонував структуру механізму владних відносин?  

a) Є  Вятр  

b) М  Вебер 

c)  В  Авер'янов 

d) О В  Петров 

 

135. Під ресурсами влади розуміють?  

a) сукупність усіх можливих і фактично використовуваних ресурсів господарювання  

b) інформаційні ресурси, економічні ресурси, демографічні ресурси 

c) панування, керівництво, управління 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


d) конкретні опосередковані прямі дії суб’єкта стосовно об’єкта влади 

 

136. Публічне адміністрування у вузькому розумінні пов’язане із?  

a) виконавчою гілкою влади та професійною діяльністю державних службовців  

b) із законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади та системою 

адміністративних інститутів 

c) системою адміністративних інститутів, за допомогою якої відповідальність за 

виконання державних рішень спускається зверху донизу 

d) вірна відповідь не наведена 

 

137. Соціальний інститут – це?  

a) форма закріплення і форма здійснення спеціалізованої діяльності, яка забезпечує 

стабільне функціонування суспільних відносин 

b) сукупність політико-правових і соціальних явищ 

c) вивчення функцій держави, як інституту управління суспільством 

d) усі відповіді вірні 

 

138. Механізмом публічного управління називають?  

a) сукупність політико-правових і соціальних явищ  

b) практичні засоби, важелі та стимули, за допомогою яких державна влада впливає 

на суспільне життя 

c) систему, що забезпечує практичну організацію публічного управління 

d) практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на спільну 

життєдіяльність людей та їх упорядкування 

 

139. Громадянське суспільство – це?  

a) комплекс соціальних відносин, система суспільних інтересів, яка виражає 

різнорідні цінності, інтереси і потреби членів суспільства  сфера самовиявлення 

вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій та організацій, обмежених 

відповідними законами від безпосереднього втручання та довічної регламентації 

їх діяльності з боку держави 

b) науково обґрунтоване передбачення про структуру соціальних об’єктів, характер 

елементів і зв’язків, які утворюють ці об’єкти, механізм їх функціонування і 

розвитку 

c) процес постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, 

досягнення цілісності і наступності знань упродовж життя людини 

d) тривалий період в історії людства від виникнення людини розумної до 

виникнення цивілізації і державності 

 

140. Творцем теорії діалогу вважається?  

a) Ж  Прудон  

b) Дж  Кін 

c) М  Бахтін 

d) В І Ленін 

 

141. Соціальні держави виникли у світі у?  

a) 60-х роках XX ст  

b) 80-х роках ХХ ст  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0


c) 30-х роках ХХ ст  

d) 50-х роках ІХ ст 

 

141. Організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на 

певному етапі історичного розвитку – це?  

a) держава  

b) суспільство 

c) політика 

d) ціль 

 

142. Ким використовуються цільові механізми публічного адміністрування?  

a) як органами державної влади, так і органами місцевого самоврядування як 

знаряддя для здійснення цілеспрямованих перетворень у функціонуванні або 

розвитку конкретних об’єктів публічного адміністрування 

b) органами місцевого самоврядування, органами законодавчої влади 

c) органами місцевого самоврядування як знаряддя для здійснення цілеспрямованих 

перетворень у функціонуванні або розвитку конкретних об’єктів публічного 

адміністрування 

d) органами законодавчої та виконавчої влади 

 

143. Вертикальна координація цілей?  

a) дає змогу узгоджувати непов'язані між собою напрямки діяльності та формувати 

конкурентні переваги всього підприємства 

b) забезпечує більш ефективне використання виробничого потенціалу та його частин 

c) може використовуватися для декомпозиції мети будь-якого типу операцій 

d) вірна відповідь не наведена 

 

144. Які функції виконує держава?  

a) забезпечення суспільних потреб, захист навколишнього середовища, організація 

роботи засобів транспорту і зв’язку, боротьба з епідеміями, злочинністю, заходи 

щодо запобігання війні та забезпечення миру 

b) планування, організація, контроль 

c) забезпечення суспільних потреб: організація охорони здоров’я, освіти, 

соціального забезпечення 

d) зовнішні та внутрішні 

 

145. В який історичний період громадянське суспільство сформувалось як історичний 

феномен?  

a) ІХ-ХІІІ ст     

b) ХVІІ-ХІХ ст  

c) середина ХХ ст  

d) середина ХІХ ст  

 

146. Цільовий механізм публічного адміністрування являє собою?  

a) сукупність підсистем або елементів для забезпечення досягнення конкретної 

мети, що сприятиме розвитку всієї системи або її складових в обраному 

стратегічному напрямку із додержанням низки визначальних принципів  



b) структуру системи публічного адміністрування, яка відповідає діючому 

законодавству 

c) сукупність спеціально підібраних для розв´язання наявних суперечностей та 

вирішення проблемної ситуації взаємоузгоджених методів управління, через 

використання яких здійснюється практичний вплив органів публічного 

адміністрування на соціально-економічну територіальну систему країни 

d) вірна відповідь не наведена 

 

147. Хто із науковців першим розглянув суспільство і державу як окремі утворення?  

a) Арістотель 

b) Г  В  Ф  Гегель 

c) Дж  Локк 

d) Ф Енгельс 

 

148. Об'єднання громадян, котрі виникають за їх ініціативою для реалізації 

довгострокових цілей, упорядковують суспільне життя, мають статут і 

характеризуються чіткою структурою - це?  

a) громадсько-політичний рух  

b) громадсько-політична організація 

c) громадське об’єднання 

d) профспілка 

 

149. Причинами кризи соціальної сфери є?  

a) мізерність зведеного бюджету країни відносно її фінансування  

b) відсутність комплексних програм реформування складових соціальної сфери 

c) необґрунтованість програм розвитку освіти чи житлово-комунального комплексу 

d) всі відповіді вірні 

 

150. Основою громадянського суспільства визнається?  

a) вільний індивід  

b) правова держава 

c) громадські об’єднання 

d) команда лідерів 

 

151. Адміністрування – це?  

a) форма закріплення і спосіб здійснення діяльності, яка забезпечує стабільне 

функціонування суспільних відносин 

b) цілепокладання, організація й регулювання взаємодії людей, пов’язаної з 

власною, суспільною, колективною і груповою життєдіяльністю, яка 

здійснюється безпосередньо, так і через спеціально утворені структури 

c) практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну 

життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження чи перетворення, 

опираючись на владну силу, яку обмежує дієвий суспільний контроль як 

основний чинник панування в суспільстві верховенства права 

d) прерогатива виконавчих органів влади або чиновника 

 

151. Які фактори безпосередньо і опосередковано впливають на характер діяльності 

управляючої системи?  



a) економічні відносини  

b) соціальна структура 

c) культурне середовище, соціально - психологічна атмосфера 

d) всі відповіді вірні 

 

152. Які існують специфічні для держави організаційні форми побудови органів 

управління?  

a) за вертикаллю та за горизонталлю 

b) пряма та не пряма 

c) функціональна та лінійна 

d) одинична та подвійна 

 

153. Скоординована практика обстоювання інтересів чи чинення тиску на законодавців і 

чиновників неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами чи 

етнічними спільнотами на користь того або іншого рішення – це?  

a) нігілізм  

b) легітимізм 

c) лобізм 

d) емпіризм 

 

154. Інституційними засобами виявлення економічної ефективності державної політики 

є?  

a) політична діяльність   

b) результати діяльності влади 

c) політичні партії і вибори 

d) політичні інституції 

 

155. Сукупність політико-правових і соціальних явищ та процесів, що характеризують 

сферу взаємодії держави і суспільства є?  

a) предметною областю публічного адміністрування  

b) специфікою управління 

c) метою публічного адміністрування 

d) ознакою публічного адміністрування 

 

156. Оберіть варіант де представлені функції соціальної політики держави?  

a) мінімізація негативних наслідків масового безробіття  

b) запобігання масової бідності населення, цілеспрямована допомога населенню, що 

попало в кризове становище 

c) протидія тенденції погіршення демографічної ситуації 

d) всі відповіді вірні 

 

157. Цілі конкретних рішень повинні бути?  

a) актуальними, чітко сформульованими  

b) конкретними 

c) пріоритетними 

d) усі відповіді вірні 

 



158. Творча, вольова дія суб’єкта управління на основі знання об’єктивних законів 

функціонування керованої системи та аналізу інформації про це, яка полягає у виборі 

цілі, програми та способів діяльності з її досягнення або у зміні цілі це?  

a) планування  

b) реалізація державного рішення 

c) вироблення управлінського рішення 

d) аналіз ситуації 

 

159. Які методи використовують при прийнятті рішень?  

a) спостереження, аналіз  

b) спостереження, формулювання гіпотези, верифікація 

c) індукція, дедукція 

d) аналіз, синтез 

 

160. Існують такі види експертизи?  

a) державна, приватна  

b) юридична, соціальна 

c) соціальна, моральна 

d) психологічна, юридична 

 

161. Контроль – це?  

a) перевірка, облік, спостереження за чим-небудь  

b) установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або 

відповідальної особи, звітність тощо 

c) заключна функція управління 

d) усі відповіді вірні 

 

162. Які складові механізму публічного адміністрування виділяють за Федорчаком?  

a) система органів виконавчої влади та сукупність норм та правил  

b) інструменти, взаємопов’язані елементи та послідовність певних перетворень 

c) економічні, мотиваційні та політичні 

d) політичні та організаційні 

 

163. Метою контролю є?  

a) оцінка обґрунтування й ефективності прийнятих управлінських рішень 

b) оцінка результатів реалізації цих рішень 

c) виявлення відхилень у функціюванні об'єкта 

d) усі відповіді вірні 

 

164. Концепція в публічному адмініструванні це:?  

a) сукупність взаємозв'язаних і взаємообумовлених ознак майбутнього  

b) система поглядів на ті чи інші явища, процеси  спосіб розуміння, трактування 

певних явищ, подій  ідея певної теорії 

c) досягнення поставлених цілей, одержання бажаних результатів 

d) відношення між двома партнерами, коли один із них - суб'єкт - справляє 

визначальний вплив на іншого - об'єкт 

 

165. Виокремлюють три типи лобізму, як сфери задоволення інтересів?  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82


a) «тіньовий» («закритий»)  демократичний («відкритий»)  інституціалізований 

(законодавчо-регульований) 

b) демократичний («відкритий»)  інституціалізований (законодавчо-регульований), 

класичний (закріплений) 

c) «тіньовий» («закритий»)  демократичний («відкритий»)  авторитарний 

(уособлений) 

d) «тіньовий» («закритий»)  демократичний («відкритий») 

 

166. Попередній контроль?  

a) це реалізація (не створення, а саме реалізація) певних правил, процедур і ліній 

поведінки 

b) здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт  він базується на 

вимірюванні фактичних результатів, отриманих після проведення роботи, 

спрямованої на досягнення бажаних цілей 

c) здійснюється після проведення усіх робіт 

d) дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування у випадку, 

якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому і сприяє 

мотивації (досягнення певного рівня результативності) 

 

167. Публічність політичної влади означає?  

a) владні відносини за допомогою психологічних мотивів 

b) суспільний, безособовий і відкритий характер 

c) здатність політичної влади досягти суспільного визнання 

d) сукупність усіх можливих і фактично використовуваних ресурсів владарювання 

 

168. Багатовекторне лобіювання – це?  

a) лобістська діяльність, яка відбувається публічно та колегіально  

b) лобістська діяльність, яка відбувається за допомогою всіх можливих засобів і в 

всіх можливих напрямах впливу 

c) лобістська діяльність, яка відбувається за допомогою ухвалення сприятливих 

нормативних актів 

d) лобістська діяльність, спрямована на задоволення інтересів усіх соціальних верств 

населення 

 

169. Чому виникає необхідність у передачі певних повноважень від центрального органу 

органам нижчого рівня?  

a) обмеженість обсягу інформації , яку переробляє будь-який суб’єкт , виключає 

можливість концентрації всіх повноважень у руках одного централізованого 

органу   

b) тому, що керуючий не справляється з своїми повноваженнями 

c) через закон делегування 

d) перенасичення інформацією 

 

170. Місцеве самоврядування в Україні – це?  

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

значення у межах Конституції та відповідних законів України  

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

розвитку соціальної сфери 



c) формування кооперативів жителів для вирішення комунальних питань 

d) усі відповіді вірні 

 

171. Державні службовці підвищують кваліфікацію один раз на?  

a) 3 роки  

b) 5 років 

c) 7 років 

d) щороку 

 

172. Предметною сферою публічного адміністрування не являється?  

a) система публічного управління 

b) простір, в якому існує і функціонує система публічного управління 

c) «пошук економічного обслуговування» 

d) дія та прояв законів управління по відношенню до системи публічного 

управління, її підсистем і елементів  

 

173. Одержання державним службовцем особистого подарунка на порушення вимог 

Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» – тягне за собою 

відповідальність?  

a) кримінальну  

b) дисциплінарну 

c) адміністративну 

d) цивільно-правову 

 

174. У якому році вперше було запроваджено термін публічного адміністрування?  

a) 1962 р  

b) 1972 р  

c) 1982 р  

d) 1950 р 

 

175. Ким вперше було запроваджено термін «публічне адміністрування» у широкий 

вжиток?  

a) Десмондом Кіплінгом  

b) Мері Паркер Фоллетт 

c) Володимиром Бакуменком 

d) Генріхом Фордом 

 

176. В основу формування вертикальних управлінських зв’язків покладено 

повноваження?  

a) Верховної Ради України 

b) Кабінету Міністрів України 

c) Президента України 

d) органів місцевого самоврядування 

 

177. Міністерства і державні комітети діють на підставі відповідних положень 

затверджених?  

a) Кабінетом міністрів України  

b) Президентом України 



c) Верховною Радою України 

d) Прем’єр-міністром України 

 

178. Адміністративно-політичні функції включають в себе забезпечення?  

a) соціальний захист населення, розвиток житлово-комунального господарства  

b) загальну координацію економічної політики 

c) оборону країни, її національної безпеки, розвиток зовнішніх зв'язків, забезпечення 

правопорядку, правосуддя, суспільного становища 

d) турботу про розвиток загальної і професійної освіти, вищої школи і науки, 

виховання молоді, культури і мистецтв, спорту та туризму 

 

179. Комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про 

організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання 

ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг - це?  

a) економіка 

b) маркетинг 

c) політика 

d) політична економіка 

 

180. До критеріїв загальної соціальної ефективності державного управління не 

відноситься?  

a) рівень продуктивності праці, співвіднесений зі світовими параметрами  

b) темпи і масштаби приросту національного багатства 

c) рівень фондоозброєності 

d) впорядкованість, безпеку, сталість і надійність суспільних відносин 

 

181. Що виражає оцінку стану організації і функціонування самої держави як суб'єкта 

управління суспільними процесами?  

a) ефективність організації і функціонування суб'єктів державного управління 

b) рівень ВВП 

c) рівень мінімальної заробітної плати 

d) усі відповіді вірні 

 

182. Яку кількість критеріїв використовують для оцінки ефективності діяльності органів 

та посадових осіб?  

a) 4 

b) 8 

c) 2 

d) 6 

 

183. До критеріїв, що використовують для оцінки ефективності діяльності органів та 

посадових осіб можна віднести?  

a) відповідність змісту будь-яких управлінських актів (рішень, вчинків, дій тощо) 

запитам і потребам людей, спрямованість на добробут і розвиток  

b) характер і обсяг взаємозв'язків відповідних органів державної влади і місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб з громадянами, їх об'єднаннями і 

колективами, різними верствами населення 
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c) міра забезпечення в рішеннях і діях управлінського органу й посадової 

особи престижу держави 

d) усі відповіді вірні 

 

184. Який критерій показує рівень демократизму управлінської діяльності?  

a) характер і обсяг взаємозв'язків відповідних органів державної влади і місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб з громадянами, їх об'єднаннями і 

колективами, різними верствами населення 

b) правдивість і доцільність управлінської інформації 

c) реальність управлінських впливів 

d) усі відповіді вірні 

 

185. У чому полягає суть критерію моральності?  

a) відповідність напрямів, змісту і результатів управлінської діяльності органів і 

посадових осіб тим її параметрам, які визначені в правовому статусі органу й 

окремої посади 

b) ідеологічний вплив управлінської діяльності на "зовнішнє" середовище 

c) правдивість і доцільність інформації 

d) характер і обсяг взаємозв'язків відповідних органів державної влади і місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб з громадянами 

 

186. Що таке критерії ефективності управління?  

a) ознаки, сторони, прояви управління, аналізуючи які можна визначити рівень і 

якість управління, його відповідність потребам та інтересам суспільства 

b) кількісні та якісні показники управління 

c) характеристики рівня життя населення 

d) не має правильної відповіді 

 

187. Службовці – це?  

a) наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше в сфері послуг 

b) соціальна група, що складається з фізичних осіб, котрі здійснюють на 

оплачуваних засадах певні спеціально необхідні функції і виконують завдання 

діючих органів, установ та організацій 

c) найманий робітник, зайнятий  організаторською діяльністю в органах керування 

підприємства, фірм, установи, наділений суб’єктом власності визначеними 

повноваженнями 

d) правильна відповідь відсутня 

  

188. Посадова інструкція - це?  

a) документ, що визначає підпорядкованість державного службовця, його конкретні 

завдання та обов'язки, права та відповідальність  

b) це правовий акт, що приймається вищими і деякими центральними органами 

колегіального управління для розв'язання найважливіших і принципових завдань, 

що стоять перед даними органами, і встановлення стабільних норм, правил 

поведінки 

c) це правовий акт, що встановлює основні правила організаційної діяльності 

підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів 

d) правильна відповідь відсутня 



 

189. Представники адміністративної влади - це?  

a) це державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно-

розпорядницьких та консультативно-дорадчих функцій, їхня діяльність зумовлює 

певні юридичні наслідки 

b) недержавні службовці, наділені правом використовувати адміністративний 

примус або адміністративне стягнення за адміністративні правопорушення 

c) це державні службовці, які мають відповідні професійні знання, що сприяють 

виконанню ними завдань і функцій державного органу в межах займаної посади 

d) персонал, діяльність якого пов'язана з виконанням матеріально-технічних дій, що 

не тягнуть за собою юридичних наслідків 

 

190. Система, що повинна забезпечувати потреби в кадрах центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування?  

a) система підготовки державних службовців  

b) система перепідготовки державних службовців 

c) система підвищення кваліфікації державних службовців 

d) всі відповіді правильні 

 

191. Місцеве самоврядування в соціальній державі має бути?  

a) соціальним 

b) економічним 

c) політичним 

d) правовим 

  

 

 


