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Тематичний план курсу  

1.  Публічне управління – системне публічне явище. 

2. Теоретичні основи публічного управління. 

3.  Об’єктивні закони публічного управління. 

4.  Принципи публічного управління. 

5. Цілі і функції публічного управління. 

6. Суспільні процеси як об’єкти публічного управління. 

7. Форма державного устрою і методи державного та публічного управління. 

8. Публічна сфера- єдність економічної, соціальної та політичної сфери. 

9. Розвиток доброго врядування (Good Governance) в Україні. 

10. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади. 

11)  Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

12)  Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях. Корпоративна влада в публічному управлінні. 

13)  Місцеве самоврядування та територіальна організація влади. 

14)  Основи демократії. 

15. Електронне урядування. 

16. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління. 

17. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. 

18. Результативність та ефективність публічного управління та адміністрування. 

19. Контроль в публічному управлінні. 

20. Міжнародне публічне управління та його розвиток в світі. 
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  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ – СИСТЕМНЕ ПУБЛІЧНЕ ЯВИЩЕ 

1)  Як Ви вважаєте, публічне управління – це є: 

1)  галузь знань; 

2)  окремий вид діяльності і галузь знань; 

3)  спосіб ефективного розв’язання управлінських проблем; 

4)  вид галузі за спеціальностями «Конституційне право», «Муніципальне право» і 

«Адміністративне право». 

 

2)   Публічне управління як системне суспільне явище представляє собою: 

1)  як багатогранну діяльність органів трьох гілок влади та органів місцевого самоврядування 

(в межах повноважень, делегованих їм за принципом демократичної децентралізації) по 

здійсненню внутрішніх і зовнішніх функцій держави, спрямовану на формування політики, 

вироблення, ухвалення та реалізацію форм і механізмів впливу на всі сфери та процеси 

життєдіяльності суспільства з метою досягнення та підтримання соціоекономічної рівноваги 

на підставі взаємоузгодження загальнодержавних, регіональних, групових і індивідуальних 

інтересів; 

2)  цілеспрямовану координацію суспільного відтворення; 

3)  процес діяльності, прийняття і реалізація управлінських рішень; 

4)  регулювання і упорядкування будь-якої системи за умов змінювання внутрішнього 

середовища. 

 

3)  Публічне управління – це: 
1)  пошук за найкращим способом використання ресурсів задля досягнення пріоритетних 

цілей державної політики; 

2)  управління суспільством, тобто вироблення та здійснення дій щодо цілеспрямованого 

свідомого впливу на суспільну систему загалом та на її окремі ланки; 

3)  вплив суб’єкта управління на керований об’єкт; 

4)  професійна діяльність державних службовців, яка охоплює всі види діяльності, 

спрямовані на реалізацію рішень уряду. 

 

4)  Предмет публічного управління – це: 

1)  процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом організації діяльності 

суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та 

органів місцевого самоврядування; 

2)  є закономірності, принципи, методи, форми, тенденції теорії та практики впорядкування й 

забезпечення вирішення суспільних проблем; 

3)  процес посилення децентралізації й відповідну демократизацію управління на рівні 

регіону та місцевого самоврядування; 

4)  раціональна організація апарату управління і найбільш ефективні засоби, форми і методи 

його роботи, які дозволяють досягати максимальних результатів за найменших затрат сил і 

ресурсів. 

 

5. Об’єкт публічного управління – це: 

1)  певна сукупність суб’єктів, зокрема органи державної влади; 

2)  публічні інтереси через застосування законодавства; 

3)  зовнішньо орієнтована діяльність уповноважених суб’єктів, пов’язана з реалізацією 

політичних рішень; 

4)  є суспільство у всьому різноманітті суспільних відносин, на які спрямоване публічне 

управління. 

 

 

 



 

 5 

 

6. Визначте коло суб’єктів публічного управління: 

1)  законодавча і судова влади; орган місцевого свмоврядування, орган прокуратури; інші 

органи державної влади, які не входять до системи органів виконавчої влади, наприклад, 

Національними комісіями регулювання природних монополій;  

2)  Президент України (нагороджує державними нагородами; встановлює президентські 

відзнаки та нагороджує ними тощо); 

3)  суб’єкти делегованих повноважень, наприклад, громадським інспектором з охорони 

довкілля; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

7. Завдання публічного управління – це: 

1)  визначення, формулювання та ранжування суспільних проблем; 

2)  формування адміністративних структур; 

3)  визначення підходів до вирішення проблем, що виникають у «трикутнику» «влада – 

бізнес – громадяни»; 

4)  або досягнення та підтримка соціо-економічної рівноваги у суспільстві. 

 

8. Які загальні функції виконує публічне управління: 

1)  прогнозування, планування; 

2)  регулювання, координація; 

3)  контроль та облік; 

4)  усі вищезазначені. 

 

9. Назвіть структурні інструменти функціонування моделі публічного управління: 

1)  зміст, цілі, засоби, процес, функції, форми, механізми і результат публічного управління; 

2)  вступ, мета, цілі, засоби, процес, функції, форми, механізми і результат публічного 

управління; 

3)  завдання, мета, цілі, засоби, процес, функції, форми і механізми публічного управління; 

4)  або мета, цілі, засоби публічного управління, процес, функції, форми, механізми і 

результат публічного управління. 

 

10. До форм публічного управління відносять: 

1)  адміністративна, правова, політична, інституційна; 

2)  політична (публічна політика) , правова, судова, інституційна; 

3)  виконавча, політична (публічна політика) , правова, адміністративна; 

4)  виконавча, судова, політична (публічна політика) , кримінальна. 

 

11)  До засобів публічного управління відносять: 

1)  прогнозуючий, регулюючий, контролюючий; 

2)  регулюючий, контролюючий, координаційний; 

3)  організуючий, регулюючий, контролюючий; 

4)  планування, прогнозуючий, регулюючий. 

 

12)  Назвіть напрями та процеси здійснення публічного управління Української моделі 

– це: 

1)  державне будівництво (державотворення); 

2)  формування державних стратегій та державних політик; 

3)  публічне адміністрування; 

4)  усі відповіді є вірними. 
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13)  Назвіть актуальні завдання науки публічного управління : 

1)  визначення та обґрунтування рівня різноманіття системи публічного управління як в 

цілому, так і для її складових елементів; постановка цілей, формування засад публічної 

політики;  

2)  формування умов та механізмів забезпечення суспільної стабільності; подальше 

удосконалення технологій управління, прийняття управлінських рішень, підвищення їх 

ефективності та результативності; пошук найбільш ефективних підходів та засобів мотивації 

управлінської праці; 

3)  дослідження впливу ціннісного чинника на процес публічного управління, приведення 

його до європейського рівня демократії та суспільної культури; розроблення нових підходів 

до управління персоналом, формування, розвиток, обґрунтування сучасної публічної 

кадрової політики, зокрема у частині публічної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

14)  Назвіть основні напрями дослідження публічного управління в сучасній юридичній 

науці: 

1)  Концепція європейського врядування, як зразок для України;  

2)  історична та інституційна спроможність держави; 

3)  демократичне врядування, й імплементація сучасних теорій; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

15. Закон необхідного різноманіття (закон У. Ешбі) містить: 

1)  розподіл функцій та повноважень по рівнях управління;  

2)  передача частки функцій і повноважень самому об’єкту управління; 

3)  збільшення управлінських можливостей; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

1)  Предметним полем у заснуванні науки «публічне управління»: 

1)  є державне управління; 

2)  публічне управління та адміністрування; 

3)  менеджмент; 

4)  політичне управління. 

 

2)  Термін «публічний», що походить від лат. publicus – суспільний, народний, було 

введено в наукову думку: 

1)  державним службовцем Д. Кілінгом; 

2)  науковим ученим Джей М. Шавріцоном; 

3)  мовознавцем-лексикологом Юліаном Кобилянським; 

4)  або лексикографом Володимиром Далем. 

 

3)  Термін «управління», що походить від лат. manus – рука; анг. to manage – управляти 

було введено в наукову думку:: 

1)  Пітер Ф. Друкером;  

2)  Файолом Aнрі; 

3)  М.Х. Месконом; 

4)  усі відповіді є вірними. 
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4)  Хто вважається засновником поняття «публічне управління»: 

1)  грецький філософ Аристотель, стоїки та Цицерон; 

2)  всесвітньо відомий американський вчений В. Е. Демінг; 

3)  англійський державний службовець Д. Кілінг; 

4)  політичний діяч А. Негрі. 

 

5. Вкажіть визначення поняття «публічне управління» за Десмондом Кілінгом: 

1)  “не є якимось нейтральним, технічним процесом, натомість є діяльністю, яка тісно 

пов’язана з політикою, законом та громадянським суспільством”; 

2)  “як пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних 

цілей державної політики”; 

3)  “це галузь практики та теорії, яка є ключовою для публічного адміністрування та 

зосереджена на внутрішній діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких 

управлінських питань, як контроль, керівництво, планування, організаційне забезпечення, 

забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом, та оцінка 

ефективності”; 

4)  “це специфічний вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп на ефективну 

цілеспрямовану продуктивну групу”. 

 

6. Хто з науковців розширив зміст поняття «публічне управління»: 

1)  британський державний службовець Десмонд Кілінг; 

2)  бельгійський професор Крістофер Поллітт; 

3)  американський учений Джей М. Шавріцон; 

4)  сучасний дослідник публічного управління Гірт Букерт. 

 

7. Назвіть вихідні ключові поняття для розуміння сутності поняття «публічне 

управління»: 

1)  різноманітна діяльність людей, поєднаних в організації, установи і підприємства; 

2)  і держава і публічна влада; 

3)  відносини бізнесу, влади і суспільства; 

4)  відносини бізнесу, політики, суспільства і ринку. 

 

8. Перечисліть основні теорії та школи публічного управління другої половини ХХ ст. – 

початок ХХІ ст. 

1)  американська, англійська, французька, німецька; 

2)  грецька, англійська, французька, німецька; 

3)  римська, американська, англійська, французька; 

4)  грецька, римська, англійська, німецька. 

 

9. Назвіть три глобальні підходи, на яких формувалася наука публічного управління за 

дослідженнями американського вченого Вудра Вільсона: 
1)  лібертарний, корпоративістський, адміністративно-бюрократичний; 

2)  директивно-обов’язковий, ієрархічний, нормативно-орієнтуючий; 

3)  корпоративістський, ієрархічний, рецептивне адміністрування; 

4)  або ринково-ліберальний, ліберально-комунітаристський, рецептивне адміністрування. 

 

10. Вкажіть назву наукової праці, що написав американський учений Вудро Вільсон у 

1887 р., в якій розкрито теоретичні витоки дослідження публічного управління в США: 

1)  essay «The Study of Administration» (есе «Вивчення адміністрації»); 

2)  book «Public and its problems» ( книга «Публічне і його проблеми»); 

3)  book «Management in Government» ( книга «Управління в уряді»); 

4)  жодна невірна. 
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11)  Модель публічного управління формується через: 

1)  тільки через класичну теорію менеджменту; 

2)  однозначно через неокласичну теорію менеджменту; 

3)  завжди через сучасну теорію менеджменту; 

4)  безумовно через глосарій Програми розвитку ООН. 

 

12)  Хто є основоположниками неокласичної школи управління: 

1)  Е. Мейо, М. Фоллетт; 

2)  Ф. Тейлор, А. Файоль; 

3)  К. Арджирис, Ч. Барнард; 

4)  М. Фоллетт, А. Файоль. 

 

13)  У які роки існувала Школа поведінкових наук? 

1)  1920-1940; 

2)  1930-1950; 

3)  1950-1960; 

4)  у 1950-х по даний час. 

 

14)  У які роки існувала Школа «Людських відносин»? 

1)  1920-1940; 

2)  у період 1930-х – 1950-х роках; 

3)  1950-1960; 

4)  1950 – по даний час. 

 

15. У глосарії Програми розвитку ООН знаходимо, що публічне управління: 

1)  цілісний державний апарат (політика, правила, процедури, системи, організаційні 

структури, персонал тощо), який фінансується за рахунок державного бюджету і відповідає 

за управління і координацію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими 

зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та зовнішньому середовищі; 

2)  реалізація та управління різних урядових заходів, що пов’язані з виконанням законів, 

постанов та рішень уряду та управління, що пов’язане з наданням публічних послуг; 

3)  як галузь практики та теорії, яка є ключовою для публічного адміністрування та 

зосереджена на внутрішній діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких 

управлінських питань, як контроль, керівництво, планування, організаційне забезпечення, 

забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом, та оцінка ефективності; 

4)  діяльність, яка забезпечує ефективне функціонування всієї системи органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування і передбачає широке залучення різних 

зацікавлених сторін до розробки та реалізації державної політики. 

 

 

ОБ’ЄКТИВНІ ЗАКОНИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1)  Вкажіть визначення поняття «Об’єктивні закони публічного управління»: 

1)  узагальнені, інформаційні за природою закони соціального управління; 

2)  первинні об’єктивні фактори інституції публічного управління; 

3)  сукупність норм, правил, символів, що регулюють будь-яку сферу життя, діяльності; 

4)  чи акумуляція досвіду політичної управляючої і адміністративно-державної діяльності. 

 

2)  Об’єктивні закони публічного управління відображають: 

1)  поєднання діяльності і відносин, де і об’єкт, і суб’єкт управління – люди, прагнуть 

реалізувати свої інтереси; 
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2)  поєднання централізації і децентралізації, розподіл управлінської праці, взаємозалежність 

суб’єкта і об’єкта, відповідність повноважень і відповідальності; 

3)  однозначно найбільш суттєві, необхідні, сталі та повторювані зв’язки між елементами 

системи управління та учасниками процесів її функціонування та розвитку, що допомагають 

розкрити їхню природу та внутрішній зміст; 

4)  виключну роль творчої активності людини. 

 

3)  Об’єктивними законами публічного управління є: 

1)  загальний закон соціального управління, Закон необхідності посилення регулювання та 

управління суспільними процесами; 

2)  Закон “необхідного багатоманіття”, Закон розмежування центрів влади та управління 

(поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову); 

3)  Закон централізації та децентралізації влади, Закон системності організації публічного 

управління, Закон саморозвитку системи публічного управління; 

4)  усі вищевказані закони. 

 

4)  Загальний закон соціального управління – це: 

1)  раціоналізація важелів соціального регулювання на підставі високоспеціалізованих 

методів; 

2)  узалежненість управляючого впливу від стану системи і зовнішнього середовища, а саме: 

закон залежності управляючого впливу суб’єкта на об’єкт від стану системи публічного 

управління і соціального середовища; 

3)  необхідність поєднання управляючого впливу на суспільство з його самоорганізацією, 

врахуванням стихійної саморегуляції соціальної системи; 

4)  виключення можливостей концентрації всіх повноважень з управління суспільством у 

руках одного централізованого органу. 

 

5. Закон необхідності посилення регулювання та управління суспільними процесами 

пов’язаний з: 

1)  посиленням й ускладненням взаємозв’язку проблем і розширенням кола факторів, які 

необхідно враховувати у процесі розробки управлінських рішень; 

2)  зростанням масштабів і складності проектів і програм, які реалізуються, та по-друге, з 

зростанням розмірів, складності і вартості самого управлінського апарату; 

3)  підвищенням вимог до вирішення питань ефективності використання ресурсів, які є в 

розпорядженні органів влади і управління; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

6. Закон “необхідного багатоманіття” визначає: 

1)  раціоналізацію важелів соціального регулювання на підставі високоспеціалізованих 

методів; 

2)  функціонування і вирішення завдань, які об’єктивно виникли, лише у вигляді єдиного 

цілого, взаємопов’язаного елементами і процесами утворення; 

3)  об’єктивні можливості (межі) управляючого впливу на суспільство, історичною 

тенденцією якого є зростаюче багатоманіття суспільного життя; 

4)  передачу повноважень згори донизу. 

 

7. Закон розмежування центрів влади та управління (поділ влади на законодавчу, 

виконавчу та судову) означає: 

1)  необхідність формального і фактичного розмежування функцій публічної влади в 

управлінні за горизонталлю і вертикаллю на відносно самостійні гілки і рівні влади, які 

повинні здійснювати різні, незалежні один від одного органи (інституції); 

2)  кожна з гілок влад повинна мати межі своїх повноважень, сферу діяльності; 
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3)  необхідність рівноваги гілок влад, щоб жодна з них не могла в усіх відносинах 

домінувати над іншими і бути вільною від відповідальності перед законом; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

8. Закон централізації та децентралізації влади – це: 

1)  розташування інституцій влади й управління за вертикаллю; 

2)  концентрації повноважень і ресурсів у руках єдиного центрального органу; 

3)  є не що інше, як взаємозв’язок цих протилежних процесів; 

4)  передача повноважень згори донизу і утворення відносно самостійних організацій, які 

самозабезпечуються необхідною інформацією для реалізації повноважень, переданих їм 

вищим органом. 

 

9. Закон системності організації публічного– це: 

1)  необхідність поєднання управляючого впливу на суспільство з його самоорганізацією, 

врахуванням стихійної саморегуляції соціальної системи; 

2)  необхідність формального і фактичного розмежування функцій публічної влади в 

управлінні за горизонталлю і вертикаллю на відносно самостійні гілки і рівні влади, які 

повинні здійснювати різні, незалежні один від одного органи (інституції); 

3)  концентрації існуючих у держави ресурсів управління; 

4)  об’єктивний закон публічного управління, яке функціонує і вирішує завдання, які 

об’єктивно виникли, лише у вигляді єдиного цілого, взаємопов’язаного елементами і 

процесами утворення. 

 

10. Закон системності публічного управління знаходить свій вияв у: 

1)  закономірності: єдність основних функцій управління: цілепокладання, прогнозування і 

планування, інформування, організації, координації і регулювання, активізації, контролю, 

узагальнення й оцінки результатів - на всіх рівнях публічного управління; 

2)  закономірності: єдність рівнів публічного управління: центрального, регіонального, 

місцевого; взаємодоповнюваність публічного управління і самоуправління; взаємодія в 

єдиному процесі центрів-суб'єктів управління, розділених вертикально і горизонтально; 

3)  закономірності: єдність загальної й окремих систем публічного управління, оскільки 

останні будуються на базі загальнодержавної і є конкретною реалізацією її цілей в окремих 

сферах і галузях життєдіяльності людей; 

4)  всі відповіді є правильними. 

 

11) Закон саморозвитку системи публічного управління полягає в тому, щоб: 

1)  максимально охопити своїм впливом усі соціально значимі процеси державного життя; 

2)  забезпечити оптимально можливу повноту реалізації управлінських функцій в їх 

взаємозв’язку, а також єдину спрямованість в управлінській діяльності суб’єктів різних гілок 

і центрів влади; створювати органи, інституції й норми, яких не вистачає; 

3)  максимально усувати суперечливість елементів системи, які перешкоджають 

нормальному її функціонуванню; 

4)  всі відповіді є правильними. 

 

12)  Саморозвиток – це: 

1)  вичерпання якісними змінами інформаційної бази управління; 

2)  об’єктивно можливий спосіб існування системи публічного управління; 

3)  розширення участі в управлінні народу; 

4)  втілення у адаптацію системи і в її саморозвиток. 
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13)  Інституція – це: 

1)  залежність управління як функції (роль) і інституції (заклад, установ1)  держави від його 

суттєвих ознак; 

2)  рівень розвинутості структур, функцій, нормативно-правової бази й інших елементів 

системи; 

3)  у сукупності, це – норми, правила, символи, що регулюють будь-яку сферу життя, 

діяльності; 

4)  жодна не вірна. 

 

14)  Централізація – це: 

1)  інтенсифікація управляючого впливу на управлінський об’єкт за вертикаллю шляхом 

концентрації повноважень і ресурсів у руках єдиного центрального органу; 

2)  необхідний процес управління; 

3)  сукупність норм, правил, символів, що регулюють будь-яку сферу життя, діяльності; 

4)  жодна не вірна. 

 

15. Децентралізація: 

1)  є не що інше, як передача повноважень згори донизу і утворення відносно самостійних 

організацій, які само забезпечуються необхідною інформацією для реалізації повноважень, 

переданих їм вищим органом; 

2)  рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник; 

3)  сукупність норм, правил, символів, що регулюють будь-яку сферу життя, діяльності; 

4)  жодна не вірна. 

 

 

 

ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

1)  У науці принципом називають: 

1)  сукупність ознак дозволяє відрізнити явище від інших явищ; 

2)  загальні положення, яким повинні задовільняти наукові припущення, гіпотези або теорії; 

3)  засади, що формулюються в процесі пошуку істини, а тому можуть виникати, 

змінюватися і застарівати; 

4)  як головне твердження, яке сприймається як важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, 

бажане. 

 

2)  Принципи публічного управління відображають: 

1)  тільки найбільш суттєві закономірності, які мають загальний характер; 

2)  об’єктивно існуючі, стійкі, необхідні, істотні взаємозв’язки між процесами та явищами в 

управлінні; 

3)  сприяють удосконаленню здійснення управлінських процесів та прийняття управлінських 

рішень; 

4)  прояв загальної тенденції природних процесів до відповідних форм оптимізації. 

 

3)  До загально-управлінських принципів відносять: 

1)  універсальність управління; раціональність організації будь-яких процесів; 

цілепокладання та доцільність структури управління; 

2)  цілеспрямованість, комплексність та наукова обґрунтованість;  

3)  ритмічність (рівномірність виконання процесів у часі); концентрація однорідних 

предметів праці; гнучкість;  

4)  пропорційність; паралельність та зниження інтенсивності робіт. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4)  До основних принципів раціональної організації належать: 

1)  пропорційність; паралельність та зниження інтенсивності робіт; 

2)  безперервність; прямоточність; ритмічність;  

3)  концентрація однорідних предметів праці; гнучкість; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

5. Назвіть представників, які сформулювали принципи управління: 

1)  Емерсон Г., Вебер М., Тейлор Ф., Файол А.; 

2)  Доннел О., Кнорринг В., Кунц Г.;  

3)  Барнард Ч., Арджирис К., Кудин В.; 

4)  М. Мескон М., Тейлор Ф., Палеха Ю.. 

 

6. До якої школи управління відносяться представників Ф. Тейлора, А. Файола, 

Г. Емерсона, Л. Гьюліка, Л. Урвіка, Р. Фелкома, М. Вебера: 

1)  адміністративної (класичної); 

2)  некласичної;  

3)  класичної школи політичної економії; 

4)  школи меркантилістів. 

 

7. До принципів організації та її структури відносять: 

1)  одноразове введення інформації, самоорганізація систем, ресурсозбереження, 

оптимізація, релевантність; 

2)  принцип конкретності та вимірюваності цілі, принцип вибірковості, єдності цілей;  

3)  принцип спеціалізації, принцип інституційної ідентичності; 

4)  принцип формалізації процедур, принципи ідеальної бюрократичної організації 

управління. 

 

8. Хто запропонував загальновідомі принципи ідеальної бюрократичної організації 

управління: 

1)  теоретик управління Ч. Барнард; 

2)  теоретик менеджменту Ф. Тейлор;  

3)  теоретик системи управління Ф.Селзнік; 

4)  учений суспільних наук М. Вебер. 

 

9. Принципами ідеальної бюрократичної організації управління є: 

1)  діяльність організації поділяється на елементарні операції; формалізуються завдання та 

обов’язки кожної ланки; залучаються фахівці-експерти на умовах повної відповідальності за 

ефективне і результативне виконання завдань; організація будується за принципом ієрархії; 

2)  діяльність організації регулюється системою правил та стандартів, які забезпечують 

одноманітність виконання кожного завдання виконавцями;  

3)  функціонування організації відповідно до раціональних стандартів виключає можливість 

втручання особистих міркувань та емоцій; служба в бюрократичній організації засновується 

на відповідності кваліфікації займаній посаді; службовці захищені від немотивованого 

звільнення; існує система просування по службі за умов певної вислуги та успішної 

діяльності; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

10. Назвіть параметри та прояви людського чинника, які враховуються у формуванні 

принципів публічного управління: 

1)  активність, професіоналізм, моральність, ініціативність, інноваційність; 

2)  моральність, ініціативність, інноваційність;  

3)  методів мотивації та моделювання; 
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4)  відкрите спілкування, здійснення надмірного контролю. 

 

11)  На забезпечення достатньої гнучкості принципів публічного управління 

зорієнтовано: 

1 )  принцип ступеня свободи рішення; 

2)  принцип делегування повноважень;  

3)  принцип участі; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

12)  Назвіть основні принципи та підходи, які найбільше впливають на прийняття 

публічно-управлінських рішень: 

1)  принцип об’єктивності, принцип випереджаючого стану управління; 

2)  принцип демократизму, принцип розподілу влади;  

3)  принцип законності, принцип оптимізації; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

13)  Структурні принципи публічного управління поділяються (за класифікацією 

вченого Г. Атаманчук1)  на: 

1)  структурно-цільові; 

2)  структурно-функціональні;  

3)  структурно-організаційні і структурно-процесуальні; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

14)  Специфічні принципи, які стосуються безпосередньо організації роботи керівника 

публічного управління – це: 

1)  «єдиноначальність» і «функціональна дефініція» ; 

2)  скалярний принцип;  

3)  принцип лідерства; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

15. До загальних принципів публічного управління відносять : 

1)  принцип єдності економіки та політики; 

2)  принцип поєднання загальних та локальних інтересів;  

3)  принцип лідерства; 

4)  всі відповіді є правильними. 

 

ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1)  Кому належить визначення “цілі системи трансформуються в певну сукупність 

функцій з їх реалізації”: 

1)  В. Авер’янову; 

2)  М. Мескону; 

3)  О. Оболенському; 

4)  Б. Гурну. 

 

 

 

2)  Назвіть групи основних функцій держави: 

1)  і внутрішні і зовнішні; 

2)  політичні, економічні, соціальні; 

3)  гуманітарні; 

4)  чи екологічні. 
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3)  Функції менеджменту включають у функції публічного управління: 

1)  обов’язково; 

2)  частково;  

3)  ні; 

4)  жодна відповідь не вірна. 

 

4)  До загальних функцій управління відносяться: 

1)  планування, організація; 

2)  мотивація, контроль;  

3)  комунікація та прийняття рішень; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

5. Назвіть три групи функції публічного управління: 

1)  основна, управлінська і забезпечуюча функції; 

2)  фінансова, кадрова і правова;  

3)  матеріально-технічна, інформаційна і нормативно-правова; 

4)  наукове і правове забезпечення і забезпечення ресурсами. 

 

6. У групу забезпечуючої функції публічного управління входить: 

1)  забезпечення ресурсами (фінансовими, кадровими, матеріально-технічними, 

інформаційними); 

2)  правове забезпечення (нормативно-правове регулювання);  

3)  організаційне забезпечення (адміністративна організаційно-координаційна діяльність) 

та наукове забезпечення (ідеї, теорії, концепції, обґрунтування); 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

 

 

 

7. Визначення спектру цілей і функцій публічного управління все це: 

1)  є чинники впливу на вибір структури органів публічної влади; 

2)  дві взаємопов’язані та взаємообумовлені сторони системи публічного управління;  

3)  власні рушійні сили і ставлять за мету досягнення стану рівноваги та ефективного 

функціонування публічного управління; 

4)  принцип формування раціональної структури організації. 

 

8. Назвіть найбільш характерні функції публічного управління економіки: 

1)  підтримка економічної стабільності; 

2)  забезпечення соціального захисту, забезпечення суспільними благами;  

3)  реформування і розвиток економіки і економічний моніторинг; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

9. Назвіть найбільш відомі інструменти впливу на соціо-економічні процеси в 

публічному управлінні: 

1)  адміністративні, фінансові та інформаційні; 

2)  забезпечення управління публічним сектором економіки;  

3)  формування і реалізація публічних програм; 

4)  здійснення публічного контролю. 

10. Управлінські функції публічного управління – це: 
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1)  юридичне виражені управляючі впливи окремих органів державної влади, які вони 

мають право і зобов’язані здійснювати щодо певних об’єктів управління або компонентів 

певних структур; 

2)  специфічні за предметом, змістом і засобом забезпечення цілісні управляючі впливи 

держави;  

3)  це потреби й інтереси людей; 

4)  жодна відповідь не вірна. 

 

11)  Основні функції публічного управління : 

1)  реалізуються, як правило, в окремих сферах, галузях або на ділянках державного 

управління і визначаються в основному запитами об’єктів управління; 

2)  є функції управління, які відображають сутнісні моменти управління, його об’єктивно 

необхідні взаємозв’язки і мають місце практично в будь-якій управлінській взаємодії 

органів державної влади з об’єктами управління;  

3)  специфічні за предметом, змістом і засобом забезпечення цілісні управляючі впливи 

держави; 

4)  це управління всередині державної управлінської системи й зумовлені багаторівневою і 

різнокомпонентною побудовою держави. 

 

12)  За характером і послідовністю дій до загальних функцій управління доцільно 

віднести такі: 

1)  аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання, робота з персоналом, 

облік, контроль; 

2)  синтез, моделювання;  

3)  економічний моніторинг ; 

4)  фінансові, кадрові регулювання. 

 

13)  Ціль визначає : 

1)  принцип об’єктивності публічного управління, принцип випереджаючого стану 

управління; 

2)  принцип демократизму, принцип розподілу влади;  

3)  принцип законності, принцип оптимізації; 

4)  або напрямки майбутньої діяльності та розвитку. 

 

14)  Ієрархія цілей будується за принципом: 

1)  інтересів суспільства та пріоритетності потреб; 

2)  принципом ідеальної бюрократичної організації;  

3)  принципом лідерства; 

4)  принципом єдності та економіки. 

 

15. За джерелами виникнення і змістом існують такі основні види цілей публічного 

управління: 

1)  суспільно-політичні цілі; 

2)  соціальні цілі;  

3)  лише економічні цілі; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

1)  Об’єкт публічного управління – це: 

1)  певна сукупність суб’єктів, зокрема органи державної влади; 

2)  публічні інтереси через застосування законодавства; 
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3)  зовнішньо орієнтована діяльність уповноважених суб’єктів, пов’язана з реалізацією 

політичних рішень; 

4)  є суспільство у всьому різноманітті суспільних відносин, на які спрямоване публічне 

управління. 

 

2)  Найвищою соціальною цінністю в Україні є: 

1)  держава; 

2)  конституційний лад; 

3)  є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека; 

4)  влада українського народу. 

 

3)  Посадовою особою або колектив громадян, наділених державно-владними 

повноваженнями, уповноважених державою на здійснення її завдань і функцій і які 

діють у встановленому державою порядку, є:  

1)  державна влада;  

2)  механізм держави;  

3)  державний апарат;  

4)  є державний орган.  

 

4)  Територіальна громада – це жителі, об’єднанні постійним проживанням у межах села, 

селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями або ______:  

1)  зібрання жителів села, селища, міста; 

2)  або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний 

центр; 

3)  добровільне об’єднання жителів кількох сіл та селищ, що мають єдиний адміністративний 

центр; 

4)  жителі областей України. 

 

5. Назвіть елементи системи місцевого самоврядування в Україні:  

1)  загальні збори за місцем проживання; 

2)  і територіальна громада і районні ради;  

3)  районні ради; 

4)  місцеві ініціативи.  

 

6. Якому терміну відповідає такий зміст: „______– це один із способів адміністративної 

організації унітарної держави шляхом передачі центром своїх повноважень агентам у 

територіальних одиницях ”. 

1)  як централізація влади;  

2)  децентралізація влади; 

3)  деконцентрація влади; 

4)  суверенність влади. 

 

7. Назвіть ознаки децентралізації влади: 

1)  можливість передачі владних повноважень з центру на більш низькі рівні управління; 

2)  розосередження владних повноважень; 

3)  є передача владних повноважень з центру своїм представникам в адміністративно-

територіальних одиницях; 

4)  визнання права самостійно приймати рішення на місцях. 

 

8. Які з названих є ознаками деконцентрації влади:  

1)  можливість передачі владних повноважень з центру на більш низькі рівні управління; 

2)  розосередження владних повноважень;  
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3)  передача владних повноважень з центру своїм представникам в адміністративно-

територіальних одиницях; 

4)  є визнання права самостійно приймати рішення на місцях. 

 

9. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються 

частиною жителів, ________. 

1)  які постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста; 

2)  прописані у відповідному селі, селищі, місті; 

3)  зареєстровані на відповідній території в межах села, селища, міста;  

4)  тимчасово проживають на відповідній території в межах села, селища, міста. 

 

10. За принципом розподілу влади органи державної влади класифікують на:  

1)  органи державної влади є законодавчі, виконавчі, судові;  

2)  представницькі (виборні) й ті, що формуються державними органами;   

3)  загальної компетенції й спеціальної компетенції;  

4)  колегіальні й одноособові. 

 

11)  Органом законодавчої влади в Україні є:  

1)  Президент України;  

2)  є Верховна рада України;  

3)  Кабінет Міністрів України;  

4)  міністерства. 

 

12)  Органом виконавчої влади в Україні є:  

1)  є Кабінет Міністрів України;  

2)  Президент України;  

3)  Кабінет Міністрів України і Президент України.  

4)  всі відповіді правильні. 

 

13)  Центральними органами виконавчої влади є:  

1)  є міністерства;  

2)  локальні (обласні) державні адміністрації; 

3)  виконавчі комітети місцевих рад;  

4)  центральним органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів України.  

 

14)  Органами виконавчої влади на місцях є:  

1)  селищні ради депутатів;  

2)  є районні й обласні адміністрації;  

3)  районі, міські і обласні ради депутатів;  

4)  сільські ради депутатів;  

д) всі перелічені.  

 

15. Державним органом, який приймає закони є:  

1)  є парламент;  

2)  Президент України;  

3)  Конституційний Суд України;  

4)  Національний банк України.  

 

ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

1)  Форма державного устрою – це: 
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1)  елемент форми держави, який визначає порядок поділу території держави на певні 

складові частини та співвідношення між ними; 

2)  порядок утворення й організації вищих органів державної влади; 

3)  порядок здійснення державної влади певними способами, засобами й методами; 

4)  порядок, спосіб організації та здійснення державної влади в країні. 

 

2)  Державний устрій визначає: 

1)  принцип поділу території держави на складові елементи; 

2)  спосіб організації населення на певній території; 

3)  рівень врахування інтересів національних меншин, взаємовідносини між різними рівнями 

державних органів влади; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

3)  Назвіть форми державного устрою: 
1)  федеративна; 

2)  проста (унітарн1) ; 

3)  конфедеративна (союзн1) ; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

4)  Назвіть ознаки федерації: 

1)  територія складається із територій її суб’єктів, які можуть встановлювати власний 

адміністративно-територіальний поділ; 

2)  два рівня органів державної влади і управління; 

3)  наявність зовнішніх атрибутів федерації і суб’єктів федерації. 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

 

 

 

5. Назвіть ознаки унітарності держави: 

1)  повна політична єдність на всій її території; 

2)  вищі органи державної влади є одні (глава держави, парламент, уряд, судові органи та 

ін.), яким підпорядковуються підконтрольні місцеві органи; 

3)  громадянство і грошова одиниця є одні; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

6. Назвіть ознаки конфедерації держави: 

1)  відсутність спільної для всієї конфедерації єдиної території і державного кордону; 

2)  відсутність загальних законодавчих органів і системи управління; 

3)  відсутність загальних для всієї конфедерації конституції, системи законодавства; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

7. Федеративна держава – це: 

1)  в її складі відсутні інші відокремлені державні утворення; 

2)  складна історична форма державного устрою, тимчасовий союз держав, який створюється 

для досягнення політичних, економічних, культурних та інших цілей, без самостійного 

наддержавного суверенітету; 

3)  утворюється на підставі договору між суб'єктами, кожен з яких зберігає юридично 

визначену політичну самостійність і ознаки державності; 

4)  форма територіально-адміністративного устрою держави, надійного забезпечення 

державної єдності і цілісності. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4


 

 19 

 

7. Унітарна держава – це: 

1)  є форма територіально-адміністративного устрою держави, в її складі відсутні інші 

відокремлені державні утворення; 

2)  складна історична форма державного устрою, тимчасовий союз держав, який створюється 

для досягнення політичних, економічних, культурних та інших цілей, без самостійного 

наддержавного суверенітету; 

3)  формується на підставі договору між суб'єктами, кожен з яких зберігає юридично 

визначену політичну самостійність і ознаки державності; 

4)  всі суб’єкти мають однаковий політико-правовий статус. 

 

8. Конфедеративна держава – це: 

1)  формами державного устрою, в якій є сумнів існування їх як цілісних держав; 

2)  форма територіально-адміністративного устрою держави, в якій є ефективність 

керування, надійного забезпечення державної єдності і цілісності; 

3)  історично-складна форма державного устрою, тимчасовий союз держав, який створюється 

для досягнення політичних, економічних, культурних та інших цілей, без самостійного 

наддержавного суверенітету; 

4)  форма територіально-адміністративного устрою держави, в її складі відсутні інші 

відокремлені державні утворення. 

 

9. Надайте основне значення методам державного та публічного управління: 

1)  стимулюють і спрямовують на досягнення поставлених цілей; 

2)  активізують, стимулюють і спрямовують на досягнення поставлених цілей; 

3)  впливають через державні органи на пронеси суспільного і державного розвитку; 

4)  впливають через державні органи на діяльність державних структур і конкретних 

посадових осіб. 

 

 

 

10. Виділіть методи державного та публічного управління: 

1)  морально-етичні, соціально-політичні; 

2)  адміністративні, економічні, морально-етичні, соціально-політичні; 

3)  фінансові, фіскальні, дозвільні ; 

4)  озпорядження, накази, вказівки, інструкції, контроль за виконанням. 

 

11)  Морально-етичні методи засновані на зверненні до: 

1)  особистої гідності, честі і совісті людини; 

2)  визначення поведінки і діяльності людей; 

3)  формування позитивної психологічної обстановки; 

4)  забезпечення стійкості суспільних інститутів.  

 

12)  До морально-етичних методів відносять такі типи: 

1)  створення умов для службової кар’єри; 

2)  фінансові, фіскальні, дозвільні; 

3)  правове регулювання, переконання, примушування; 

4)  або нагороди, відзнаки, заохочення.  

 

13)  Соціально-політичні методи впливають на: 

1)  гідність, честь і совість людини; 

2)  інтереси людей та їх угруповань, їхній статус у суспільстві, можливості самореалізації; 

3)  формування позитивної психологічної обстановки; 

4)  визначення поведінки і діяльність людей.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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14)  До соціально-політичних методів відносять такі типи: 

1)  як створення умов для службової кар’єри; 

2)  фінансові, фіскальні, дозвільні; 

3)  правове регулювання, переконання, примушування; 

4)  нагороди, відзнаки, заохочення.  

 

15. До економічних методів відносять такі типи: 

1)  створення умов для службової кар’єри; 

2)  як фінансові, фіскальні, дозвільні; 

3)  правове регулювання, переконання, примушування; 

4)  нагороди, відзнаки, заохочення.  

 

ПУБЛІЧНА СФЕРА – ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ 

 

1)  Публічна сфера за визначенням американського вченого Ф. Шмітера: 

1)  сфера соціального життя, у якій безпосередньо формується громадська думка; 

2)  влада, виділена з суспільства і яка не збігається з населенням країни; 

3)  вольове відношення між людьми з приводу організації їхньої сумісної діяльності, 

вироблене на основі спільного інтересу; 

4)  є тією сферою, в якій формуються колективні норми, що зв’язують суспільство і 

підтримуються державним насиллям.  

 

2)  Визначне поняття за цитуванням “Влада, виділена з товариства і яка не збігається з 

населенням країни. Це вольове відношення між людьми з приводу організації їхньої 

сумісної діяльності, вироблене на основі спільного інтересу”: 

 

1)  державна влада; 

2)  політична влада; 

3)  влада; 

4)  або публічна влада.  

 

3)  Виділіть особливості публічної влади як чинник єдності економічної, соціальної та 

політичної сфери: 

1)  виступає невід’ємним атрибутом суспільства; 

2)  здійснює управління, упорядкування, з метою підтримання функціонування суспільства 

та базується на силі; 

3)  соціальним явищем; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

4)  Чи є публічна сфера є середовищем, в якому діє право на свободу слова та свободу 

виступів і громадянської активності: 
1)  ні; 

2)  частково;  

3)  обов’язково; 

4)  жодна відповідь не вірна. 

 

5. З погляду політики як можна трактувати поняття «публічна сфера»: 

1)  як спосіб забезпечення в суспільстві умов співпричетності і демократизму; 

2)  виробляється те, що можна назвати громадською думкою;  

3)  виявляється у діяльності, яка спрямована на досягнення цілей, які поділяються всіма; 

4)  виробляється взаємозв’язок публічної політики і самоврядування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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6. До ключових характеристик публічної сфери відносять: 

1)  верховенство права, прозорість, чутливість; 

2)  дотримання балансу інтересів для досягнення широкого консенсусу, підзвітність, 

стратегічне бачення;  

3)  справедливість, результативність та дієвість; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

7. Назвіть функції публічної сфери за Ю.Хабермасом: 

1)  визначення суспільних інтересів; 

2)  публічний контроль за діяльністю влади;  

3)  вплив на формування державної політики та політико-культурне просвітництво громадян 

України; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

9. Що пропонує Дж.Кін у схемі публічних сфер: 

1)  мікро-публічні сфери; 

2)  мезо-публічні сфери;  

3)  макро-публічні сфери; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

10. Які середовища відносяться до мікро-публічних сфер: 

1)  об’єднання за інтересами, професійні середовища, фан-клуби; 

2)  «зони» дискусій з питань влади;  

3)  національний інформаційно-культурний простір; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

11)  У публічній сфері Громадськість набуває статусу: 

1)  фізичної особи; 

2)  як суб’єкта публічної сфери;  

3)  приватної (юридичної) особи; 

4)  жодна відповідь не є вірна. 

 

12)  Якими ознаками характеризується публічна сфера: 

1)  відкритістю усіх суспільних інститутів; 

2)  прозорістю інформації;  

3)  висловлювання власної думки; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

13)  Суб’єкти публічної сфери: 

1)  громадянин України; 

2)  публічні політики, експерти, аналітики;  

3)  фізична особа; 

4)  усі відповіді є вірними. 

 

14)  Назвіть фактори, які впливають на ефективність публічної сфери: 

1)  автономія, ступінь доступності, заперечення ієрархії, влада закону; 

2)  зовнішні і внутрішні;  

3)  політичні і мас-медія; 

4)  ступінь якості участі. 

 

15. Назвіть функцій, що забезпечують взаємодію держави і суспільства: 



 

 22 

 

1)  функція артикуляції та агрегації; функція політичної освіти громадян; 

2)  публічний контроль за діяльністю влади;  

3)  функція інформаційно-комунікативна;  

4)  усі відповіді є вірними.  

 

ПОНЯТТЯ ВЛАДИ. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

1)  Влада над собою – вольові відносини … 

1)  між індивідами, групами, класами в суспільстві; 

2)  індивіда до самого себе; 

3)  між громадянином і державою; 

4)  між посадовою особою і підлеглим. 

 

2)  У найширшому значенні влада – завжди вольові відносини між: 

1)  між індивідами, групами, класами в суспільстві, індивіда до самого себе; 

2)  між громадянином і державою, між державами; 

3)  між посадовою особою і підлеглим; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

3)  Основними компонентами влади є: 

1)  суб’єкт, об’єкт; 

2)  засоби (ресурси); 

3)  процес, що призводить до руху всі її елементи; 

с) усі відповіді вірні. 

 

 

4)  Влада завжди є: 

1) є двостороння взаємодія суб’єкта і об’єкта; 

2) завжди є одностороння взаємодія суб’єкта і об’єкта; 

3) відносинами лише однієї особи; 

4) всі відповіді вірні. 

 

5. Влада припускає: 

1) верховенство; 

2) монопольне право суб’єкта приймати рішення, обов’язкові і значущі для об’єкта; 

3) спроможність забезпечувати виконання прийнятих зобов’язань, тобто контролювати 

об’єкт; 

4 усі відповіді вірні. 

 

6. Від яких чинників залежить готовність до підкорення об’єкта владарювання? 

1)  від його якостей та від висунутих до нього вимог; 

2)  від ситуації та засобів впливу, які має суб’єкт; 

3)  від сприйняття суб’єкта об’єктом залежно від наявності (або відсутності) у нього 

авторитету; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

7. Державною владою є: 

1)  є публічно-політичні, вольові відносини, що утворюються між державним апаратом і 

суб’єктами політичної системи суспільства на підґрунті правових норм, зі спиранням, у разі 

потреби, на державний примус; 

2)  формування державно-політичних впливів, прийняття державно-політичних рішень; 

3) визнання правомірності державної влади населенням і міжнародним співтовариством; 
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4)  забезпечення умов по підтримці і поліпшенню добробуту населення, боротьба з бідністю, 

виконання соціальних зобов’язань перед суспільством. 

 

8. Ознаками (рисами) державної влади є: 

1)  публічна влада, апаратна влада; 

2)  верховна влада, універсальна влада; 

3)  суверенна влада, легітимна влада; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

9. Верховна влада -  

1)  юридично уособлює загальнообов’язкову волю всього суспільства, має у своєму 

розпорядженні монопольне право видавати закони і спиратися на апарат примусу як на один 

із засобів дотримання законів та інших правових актів; 

2)  концентрується в апараті, системі органів держави і через ці органи здійснюється; 

3)  виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності; 

4)  відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін., від 

влади інших держав . 

 

10. Легітимна влада: 

1)  юридично (конституційно) обґрунтована і визнана народом країни, а також світовою 

спільнотою; 

2)  концентрується в апараті, системі органів держави і через ці органи здійснюється; 

3)  виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності; 

4)  відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін., від 

влади інших держав. 

 

11)  Публічною владою є: 

1)  поширює владні рішення на усе суспільство: вони є загальнообов’язковими для всіх 

колективних і індивідуальних суб’єктів; 

2)  концентрується в апараті, системі органів держави і через ці органи здійснюється; 

3)  є влада, яка виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї 

діяльності; 

4)  відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін., від 

влади інших держав. 

 

12)  Нелегітимна влада вважається: 

1)  відділена від інших видів влади; 

2)  визнана народом країни; 

3) узурпаторською; 

4)  конституційно обґрунтованою. 

 

13)  Узурпацією є: 

1)  порушення правових процедур при проведенні виборів або їх фальсифікація; 

2)  використання влади в протизаконних цілях на лихо суспільству і державі; 

3)  перевищення владних повноважень; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

14)  Легітимністю є: 

1)  вплив органів всіх гілок державної влади на суспільство; 

2)  вплив на процеси в суспільстві; 

3) визнання правомірності державної влади населенням і міжнародним співтовариством; 

4)  перевищення владних повноважень. 
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15. Вимога легітимності виникла як: 

1)  реакція проти насильницької зміни влади в державі; 

2)  реакція проти переваги порядку і стабільності над порушенням загальновизнаних норм; 

3)  реакція проти захоплення влади силою; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНА ПУБЛІЧНА ВЛАДА 

 

1. Якими ознаками характеризується поняття «публічного характеру муніципальної 

влади»? 

1)  місцеве самоуправління виступає у ролі самостійного інституту влади, закріпленого 

Конституцією України і законодавстві; 

2)  влада діє на території муніципального утворення і у рівній мірі розповсюджується на всіх 

осіб, які знаходяться на певній території; 

3)  муніципальна влада базується на законі, муніципальній власності і місцевому бюджеті, 

які надають їй самостійності і компетенційної відособленості; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

 

 

2. Які ознаки притаманні публічній владі? 

1)  спрямованість на виконання суспільних завдань і функцій; 

2)  функціонування через відповідні публічні інститути (органи публічної влади); 

3)  легітимність; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

3. Матеріально-фінансовою основою державної влади є: 

1)  є загальнонародна та державна власність, а також кошти державного бюджету; 

2)  лише загальнонародна власність; 

3)  лише державна власність; 

4)  лише кошти державного бюджету. 

 

4. Найбільш суттєвою ознакою державної влади є 

1)  наявність особливих органів – так званих «силових структур»; 

2)  функціонування у правових формах; 

3)  є її суверенітет; 

4)  кошти державного бюджету. 

 

5. Влада місцевого самоврядування характеризується такими особливостями: 

1)  джерелом  її є народ; 

2)  первинним носієм – територіальна громада; 

3)  влада розповсюджується лише на територію адміністративно-територіальних одиниць; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

6. Органи місцевого самоврядування діють від імені 

1)  імені територіальної громади; 

2)  від імені народу; 

3)  держави; 

4)  всі відповіді вірні. 
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7. Розглядаючи процес взаємовідносин влади і народу як головних елементів 

державної і політичної системи, зі сторони влади які виділяють необхідні умови? 

1)  наявність чітких політичних цілей і вміння донести ці цілі до суспільства; 

2)  добре налагоджений канал зворотного зв’язку від суспільства для розпізнавання реакції 

суспільства на свої декларації і дії; 

3)  здатність коригувати свої цілі, декларації і дії, враховуючи зворотний зв'язок і можливі 

зміни у системі; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

8. Розглядаючи процес взаємовідносин влади і народу як головних елементів 

державної і політичної системи, зі сторони суспільства які виділяють необхідні умови? 

1)  вміння формулювати і виражати свої настої і потреби у вигляді політичних послань; 

2)  добре налагоджений канал зв’язку від влади для розпізнавання реакції влади на свої дії; 

3)  здатність адаптувати свої дії стосовно до способів політичної поведінки влади; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

 

 

9. Відсутністю у суспільстві розуміння ролі і місця різних форм влади і рівнів 

управління, більш чи менш консолідованої думки про принципи державного 

облаштування, про принципи розподілу владних повноважень між рівнями влади і 

управління і взаємодії між останніми є: 

1)  територіальними та організаційними проблемами; 

2)  є політичними проблемами; 

3)  фінансовими проблемами; 

4)  соціально-культурними проблемами. 

 

10. Невідповідністю фінансових і матеріальних ресурсів місцевого самоуправління 

виконуваним ними функцій, особливо у частині змісту об'єктів соціально-культурного 

призначення; незавершеність формування муніципальної власності, у тому числі 

муніципальних земель, є: 

1)  територіальними та організаційними проблемами; 

2)  політичними проблемами; 

3)  економічними проблемами; 

4)  соціально-культурними проблемами. 

 

11. Якою проблемою є велика міра централізації фінансових ресурсів; відсутність 

засобів для здійснення власних повноважень, так як для виконання окремих державних 

повноважень і рішень, що приймаються органами державної влади? 

1)  територіальними та організаційними проблемами; 

2)  політичними проблемами; 

3)  є фінансовими проблеми; 

4)  соціально-культурними проблемами. 

 

12. Втрата масовою свідомістю розуміння поселення як місця організації 

суспільного життя спільноти; підміна традицій самоорганізації жителів, культури 

суспільного управління звичками до адміністрування, є 

1)  територіальними та організаційними проблемами; 

2)  політичними проблемами; 

3)  фінансовими проблемами; 

4)  є соціально-культурними проблемами. 
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13. Місцевим самоврядуванням є: 

1)  механізм зворотного зв'язку як автономний елемент управлінського процесу в місцевій 

адміністрації; 

2)  є складова частина демократії, при якій здійснюються такі форми і способи народовладдя, 

що закріплюють свободи і рівноправність громадян; 

3)  фактори організаційної культури посадових осіб місцевого самоврядування; 

4)  немає вірної відповіді. 

 

14. Місцеве самоуправління є: 

1)  є система організації діяльності громадян на відповідній території, яка являє собою 

сукупність різноманітних органів та інститутів, що діють як єдиний цілісний організм; 

2)  складова частина демократії, при якій здійснюються такі форми і способи народовладдя, 

що закріплюють свободи і рівноправність громадян; 

3)  фактори організаційної культури посадових осіб місцевого самоврядування; 

4)  немає вірної відповіді. 

 

 

15. Система публічного управління є:   

1)  система організації діяльності громадян на відповідній території, яка являє собою 

сукупність різноманітних органів та інститутів, що діють як єдиний цілісний організм; 

2)  складова частина демократії, при якій здійснюються такі форми і способи народовладдя, 

що закріплюють свободи і рівноправність громадян; 

3)  є  процес здійснення демократичного врядування через реалізацію системи 

представницьких органів врядування на всіх рівнях соціальної структуризації суспільства; 

4)  немає вірної відповіді. 

 

КОРПОРАТИВНА ВЛАДА ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В ДОБРОВІЛЬНИХ 

ОБ’ЄДНАННЯХ 

 

1. Корпоративним управлінням є: 

1)  процес здійснення демократичного врядування через реалізацію системи 

представницьких органів врядування на всіх рівнях соціальної структуризації суспільства; 

2)  є система взаємовідносин між власниками (акціонерами) та виконавчими органами 

господарського товариства щодо управління його діяльністю; 

3)  складова частина демократії, при якій здійснюються такі форми і способи народовладдя, 

що закріплюють свободи і рівноправність громадян; 

4)  здатність адаптувати свої дії стосовно до способів політичної поведінки влади. 

 

2. Корпоративну владу в добровільних об’єднаннях розглядають в таких аспектах: 

1)  влада, здійснювана вповноваженими органами управління в межах самих добровільних 

об’єднань, яка структурує та контролює діяльність елементів своєї системи, формуючи свою 

діяльність відповідно до вимог зовнішнього середовища; 

2)  корпоративна влада, яка концентруючи всю міць взаємодії елементів, які входять до 

організації (формування), виробляє значний синергетичний ефект, який має змогу значно 

впливати на зовнішнє середовище; 

3)  усі відповіді вірні; 

4)  немає вірної відповіді. 

 

3. Громадянським суспільством є: 

1)  є суспільство громадян із високим рівнем економічної, соціальної, політичної, культурної 

і моральної властивостей, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини; 
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суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради 

спільного блага; 

2)  підкорення індивіда корпоративній владі, тобто владі колективу; 

3)  реалізація суспільних інтересів, що досягається саме застосуванням механізмів публічної 

влади та публічного адміністрування; 

4)  немає вірної відповіді. 

 

4. Класифікація добровільних об’єднань, а саме господарських товариств: 

1)  акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з 

додатковою відповідальністю, повні товариства; 

2)  спілка, асоціація, ліга, альянс; 

3)  сільськогосподарські, житлово-будівельні, торговельно-закупівельні, гаражні; 

4)  політичні партії, територіальні громади, релігійні організації, благодійні фонди і т.д. 

 

 

 

5. Класифікація добровільних об’єднань, а саме непідприємницьких організацій: 

1)  товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, товариства з 

додатковою відповідальністю, повні товариства; 

2)  спілка, асоціація, ліга, альянс; 

3)  сільськогосподарські, житлово-будівельні, торговельно-закупівельні, гаражні; 

4)  організації роботодавців, політичні партії, територіальні громади, релігійні організації, 

благодійні фонди і т. д. 

 

6. Ознаки, притаманні добровільним об’єднанням: 

1)  добровільність; 

2)  самоврядність; 

3)  прозорість та відкритість; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

7. Ознакою, яка передбачає вільну участь або неучасть у громадському об'єднанні, вступ, 

участь та вихід з нього відповідно до індивідуальних інтересів, є: 

1)  є добровільність; 

2)  самоврядність; 

3)  прозорість та відкритість; 

4)  законні цілі. 

 

8. Ознаками добровільних об’єднань виду громадських організацій за їх соціальною 

основою, є: 

1)  етнічні, соціально-класові, професійні, територіальні; 

2)  централізовані, децентралізовані; 

3)  комуністичні; соціал-демократичні, ліберальні, консервативні та інші; 

4)  всі відповіді вірні. 

 

9. Ознаками добровільних об’єднань виду громадських організацій за їх ідейною 

орієнтацією, є: 

1)  соціально-класові, етнічні, професійні, територіальні; 

2)  централізовані, децентралізовані; 

3)  анархістські, комуністичні; соціал-демократичні, ліберальні, консервативні та інші; 

4)  всі відповіді вірні. 

 

10. Задля досягнення статутних цілей, громадські організації можуть: 
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1)  вільно поширювати інформацію про свою діяльність; 

2)  брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів; 

3)  здійснювати підприємницьку діяльність; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

11. Задля досягнення статутних цілей, громадські організації можуть: 

1)  брати участь у здійсненні державної регуляторної політики; 

2)  брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади; 

3)  проводити мирні зібрання; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

12. Політична партія створюється групою громадян України у складі не менш як: 

1)  як 100 осіб; 

2)  200 осіб; 

3)  50 осіб; 

4)  75 осіб. 

 

13. Корпоративна влада та публічне адміністрування в більшості добровільних об’єднань 

здійснюється за принципами: 

1)  попередження про недопущення незаконної діяльності; 

2)  підтримки міжнародних зв'язки з політичними партіями; 

3)  управління та адміністрування в громадських об’єднаннях; 

4)  немає правильної відповіді. 

 

14. Важливість корпоративного управління для товариств полягає у його внеску до 

підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки 

забезпеченню: 

1)  належної уваги до інтересів акціонерів; 

2)  рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; 

3)  фінансової прозорості; 

4)  усі відповіді вірні. 

 

15. Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом на 

соціальний та економічний розвиток країни через: 

1)  сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення 

довіри інвесторів; 

2)  підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств; 

3)  врахування інтересів широкого кола зацікавлених осіб, що забезпечує здійснення 

товариствами діяльності на благо суспільства та зростання національного багатства; 

4)  усі відповіді вірні. 

 
 

ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ 

 
1) Яке з наведених дефініцій поняття «демократія» вірне? 

1) народовладдя; 

2) форми держави; 

3) форми й принципи організації політичних партій та громадських об’єднань; 

4) усі відповіді правильні 
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2) Ті, хто вбачають у демократії насамперед вироблений людством механізм 

раціонального опрацювання і прийняття рішень, апелюють до: 

1) захисної демократії; 

2)апелюють до процедурної демократії; 

3)до елітарної демократії; 

4)до учасницької демократії. 

 

3) Вважають, що вперше слово «демократія» пролунало з вуст: 

1)Арістотеля; 

2) Перікла; 

3) Платона; 

4) Сократа. 

 

4) Наведіть приклади основних демократичних інститутів: 

1) прості та складні інститути; 

2) структурні та функціональні інститути; 

3) консультативні та імперативні інститути; 

4) усі відповіді правильні. 

 

5. Прибічники раціонального опрацювання і прийняття рішень апелюють до … яка є 

ефективним інструментом досягнення згоди між різними соціальними суб’єктами, що 

проголошують власні інтереси: 

1)апелюють до процедурної демократії; 

2) захисної демократії; 

3) демократії заснованої на правах; 

4)учасницької демократії. 

 

6. Ядро демократії становлять: 

1) свобода; 

2) приватність, невтручання в особисте життя; 

3) ядро демократії становлять громадянство і громадянськість; 

4) соціальний порядок. 

 

7. Наслідком свободи слова є: 

1) свобода совісті; 

2) засоби масової інформації; 

3) людська гідність; 

4) є громадська думка. 

 

8. Універсальною цінністю будь-якого суспільства є: 

1) є соціальний порядок; 

2) солідарність; 

3) громадська асоціація; 

4) громадська думка. 

 

9. Передумовами демократії, що характеризують ситуацію (економічну, культурну, 

соціопсихологічну), яка складається в тій чи іншій країні у процесі історичного 

розвитку та спонукає її стати на шлях демократії і більш чи менш успішно рухатися по 

ньому, є: 

1) об'єктивні внутрішні; 

2) це об'єктивні зовнішні; 

3) суб'єктивні причини; 
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4) немає правильної відповіді. 

 

10. Сучасна демократія немислима без особистої свободи громадян, запорукою якої є: 

1)є приватна власність і ринкові відносини; 

2)вільне підприємництво; 

3) приватна і колективна власність; 

4) державна власність. 

 

11) Модель демократичного переходу, яка передбачає стрімке падіння авторитарних 

режимів і встановлення життєздатної демократії за відносно короткий проміжок часу, 

є: 

1) модель демократичного переходу; 

2) класична лінійна модель; 

3) циклічна модель; 

4)є діалектична модель. 

 

12) Фаза політичних змін (за Д. Растоу), коли досягається компроміс між політичними 

акторами щодо нових демократичних правил політичної гри, є: 

1) підготовча фаза; 

2)є фаза прийняття рішень; 

3) фаза звикань; 

4) всі відповіді невірні. 

 

13) Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України: 

1) 1596 р.; 

2) у 1990 р.; 

3) 1917 р.; 

4) 1991 р. 

 

14) Найголовніші напрями (як позитивні, так і негативні) впливу економічного ринку 

на розвиток демократії: 

1) ринок сприяє економічному зростанню. Підвищенню добробуту, а добробут забезпечує 

стійкість демократичних інститутів; 

2) ринок привчає людей до самостійного вибору пріоритетів та відповідальності; 

3) ринок є сферою егоїзму, реалізації приватних та вузькогрупових інтересів; 

4) усі відповіді правильні. 

 

15. У якому році прийнята «Декларація прав людини», прийнята ООН? 

1) у 1948 р. 

2) 1975 р. 

3) 1990 р. 

4) 2015 р. 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1. Громадянське суспільство – це: 

1) об’єктивно існуюча суспільна реальність, підсистема суспільства як цілого, яка 

розвивається в політичному просторі і часі, має свої стадії та географічно-територіальні 

різновиди; 

2) це управління, що засноване на співробітництві всіх суспільних інститутів як державних, 

так і громадських, приватних, міжнародних, функціонує на принципах рівноправності і т.д.; 
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3) складна динамічна соціальна система, що включає в себе підсистеми, які, функціонуючи 

як окремі системи та вступаючи у відносини з іншими підсистемами, утворюють 

функціональні мережі з великою кількістю зв’язків; 

4) немає вірної відповіді. 

 

2. Кінцевими рисами поняття «громадянське суспільство» у ХІХ ст. є: 

1) це та частина суспільства, що не залежить від держави; 

2) громадянське суспільство гарантує права індивідів, зокрема, право на власність; 

3) у громадянському суспільстві, незалежно від держави, функціонує безліч автономних 

економічних асоціацій і ділових фірм, що конкурують між собою; 

4) усі відповіді вірні. 

 

3. У якій сфері ознакою розвиненості громадянського суспільства є створені на 

ініціативній основі численні підприємства недержавного сектору – з приватними і 

колективними формами власності? 

 

1) економічній сфері; 

2) соціальній сфері; 

3) політичній сфері; 

4) духовній сфері. 

 

4. У якій сфері розвиненість громадянського суспільства визначається свободою 

думки, слова, совісті, існуванням механізмів для їх реалізації, для забезпечення 

можливостей самовираження особистості, її духовного розвитку? 

1) в економічній сфері; 

2) соціальній сфері; 

3) політичній сфері; 

4) у духовній сфері. 

 

5. У якій сфері показниками повноцінного громадянського суспільства можуть бути 

різноманітні суспільно-політичні об’єднання, партії та рухи, діяльність яких 

спрямована на захист прав та свобод громадян? 

1) в економічній сфері; 

2) соціальній сфері; 

3) у політичній сфері; 

4) духовній сфері. 

 

6. Формування громадянського суспільства представляє собою процес 

1) організації і самоорганізації населення; 

2) лише організації населення; 

3) самоорганізації населення; 

4) немає вірної відповіді. 

 

7. Теорія громадянського суспільства ґрунтується на 

1) ідеї автономності та індивідуальної свободи громадян, невтручання держави в життя 

громадянського суспільства; 

2) втручання держави в життя громадянського суспільства; 

3) лише на ідеї автономності; 

4) самоорганізації громадян. 

 

8. Формування громадянського суспільства у тісній взаємодії з правовою державою 

відбувається на засадах: 
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1) узгодження розподілу владних повноважень між ними; 

2) взаємодії держави і громадянського суспільства; 

3)збереження умов господарювання; 

4) немає вірної відповіді. 

 

9. Суспільні інтереси можна поділити за сферами життєдіяльності на: 

1) економічні, політичні, соціальні, духовні й інформаційні; 

2) політичні, фінансові, соціальні, духовні й інформаційні; 

3) соціальні, юридичні, духовні й інформаційні; 

4) релігійні, духовні й інформаційні. 

 

10. Інститутами громадянського суспільства є: 

1) добровільні громадські організації і громадські рухи, а також політичні партії на перших 

стадіях свого формування, поки вони ще не задіяні в механізмах здійснення влади; 

2) незалежні засоби масової інформації, що обслуговують громадські потреби та інтереси, 

формулюють і оприлюднюють громадську думку;; 

3) залежні від громадськості елементи судової і правоохоронної системи; 

4) усі відповіді вірні. 

 

11. Громадянське суспільство – це не лише сфера, але й тип взаємодії, певна модель 

соціальної організації, з притаманними їй якісними характеристиками, а саме: 

1) суб’єктами взаємодії в громадянському суспільстві є вільні і рівні індивіди, які вірять у 

свою здатність вирішувати малі і великі справи в суспільстві; 

2) вони зорієнтовані на громадські справи; 

3) конкурентність та індивідуалізм у їх діяльності поєднуються з відносинами взаємної 

довіри та співробітництва, здатністю йти на компроміси, поміркованістю i толерантністю; 

4) усі відповіді вірні. 

 

12. Функціями діяльності інститутів громадянського суспільства є: 

1) спілки та об’єднання є засобом самовираження індивідів, їх самоорганізації і самостійної 

реалізації ними власних інтересів; 

2) ці інститути виконують функцію захисту інтересів певної групи в її протиборстві з іншими 

групами інтересів; 

3) такі інститути громадянського суспільства виступають гарантом непорушності особистих 

прав громадян, дають їм впевненість у своїх силах, служать опорою у їх можливому 

протистоянні з державою; 

4) усі відповіді вірні. 

 

13. Громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні 

особи, є 

1) є громадська організація; 

2) громадська спілка; 

3) благодійні фонди; 

4) благодійні організації. 

 

14. Громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а 

членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні 

особи, є: 

1) громадська організація; 

2) є громадська спілка; 

3) благодійні фонди; 

4) благодійні організації. 



 

 33 

 

 

15. Ефективність взаємодії громадянського суспільства та держави на сучасному етапі 

в Україні в контексті підвищення легітимності влади потребує реалізації яких 

заходів? 

1) посилення ролі та впливу дорадчих структур при органах державної влади; 

2) розробка та втілення у життя державної програми професійної підготовки спеціалістів у 

галузі менеджменту громадських організацій; 

3) сприяння розвитку внутрішньої системи фінансування громадських організацій – шляхом 

розширення податкових стимулів для підприємницьких структур; 

4) усі відповіді вірні. 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1. У якому році був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції» 

1)2012 

2) 2013 

3) у 2014 

4) 2015 

 

2. У якому році набув чинності Закон України «Про запобігання корупції»? 

1) у 2015 

2) 2011 

3) 2012 

4) 2013 

 

3) До основних нормативно-правових антикорупційного законодавства відносяться: 

1)Конституція України; 

2) Кримінальний кодекс України; 

3) Закон України« Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року 

No1698-VII; 

4) усі відповіді вірні. 

 

4) До основних нормативно-правових антикорупційного законодавства відносяться: 

1)Кримінальний процесуальний кодекс України; 

2) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 року No224-VII; 

3) Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року No 794-

VIII; 

4) усі відповіді вірні. 

 

3. Відповідно до ст. 1 чинного Закону України «Про запобігання корупції» 

корупцію визначено як: 

1) як використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3, 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 ч. 1 ст. 

3 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; 
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2) діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

3) злочинну діяльність у сфері політики або державного управління, що полягає у 

використанні посадовими особами наданих їм прав і владних можливостей з метою 

особистого збагачення 

4) зловживання державною владою для отримання користі в особистих інтересах. 

 

 

 

4. Довідковий документ ООН про міжнародну боротьбу з корупцією стисло 

визначає корупцію як: 

1)підкуп (отримання чи давання хабара), будь-яке незаконне використання особою свого 

публічного статусу, пов’язане з отриманням вигоди як для себе, так і для своїх близьких 

всупереч законним інтересам суспільства і держави, або незаконне надання такої вигоди 

зазначеній особі; 

2) діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою; 

3) злочинну діяльність у сфері політики або державного управління, що полягає у 

використанні посадовими особами наданих їм прав і владних можливостей з метою 

особистого збагачення; 

4) як зловживання державною владою для отримання користі в особистих інтересах. 

 

5. До Західноєвропейської моделі корупції належить таке  визначення: 

1) є низький рівень корупції, яка сприймається суспільством як явна аномалія, сполучена з 

порушенням закону; 

2) корупція – звичне й суспільно-прийнятне культурне й економічне явище, пов’язане з 

історією, традиціями, що обумовили функціонування держави; 

3) влада продається групі основних економічних кланів, що домовилися між собою й 

політичними коштами їх, що забезпечують надійність, існування; 

4) тіньові й криміналізовані сектори економіки досягають могутності, порівнянного з 

державним. 

 

6. Основними видами корупції є: 

1) тіньова, кримінальна, адміністративна корупція; 

2) побутова, адміністративна, тіньова корупція; 

3) адміністративна корупція, велика політична корупція, побутова корупція; 

4) державна, кримінальна, адміністративна корупція. 

 

7. Адміністративною корупцією є: 

1)зловживання посадовими особами нижчого рівня управління державою; 

2) посадові зловживання суб’єктів, наділених політичною владою; 

3) є навмисне внесення викривлень у процес запропонованого виконання існуючих законів, 

правил і регулюючих положень із метою надання переваг як державним, так і недержавним 

діючим особам у результаті незаконного й непрозорого забезпечення особистих вигід 

державним чиновникам; 

4) підтримка керівництва під час політичних криз або на виборах. 

 

8. Адміністративна корупція проявляється в наступних найпоширеніших формах: 

1)боротьба органів влади за блокувальні або контрольні пакети акцій; 

2)створення податкових та інших пільг «своїм» фірмам; 

3) розміщення на керівні пости в приватних фірмах чиновників або їх родичів; 
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4) усі відповіді вірні. 

 

9. Побутової корупція полягає у: 

1)боротьбі органів влади за блокувальні або контрольні пакети акцій; 

2) у зловживанні посадовими особами нижчого рівня управління державою, працівниками 

установ і закладів, які фінансуються з державного або місцевого бюджетів і надають 

державні послуги громадянам, з метою незаконного отримання прибутку або в інших 

корисливих цілях; 

3) посадових зловживаннях суб’єктів, наділених політичною владою; 

4) всі відповіді вірні. 

 

10. До антикорупційних органів належать: 

1) Національне антикорупційне бюро України (НАБУ); 

2) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК); 

3) Державне бюро розслідувань (ДБР); 

4) усі відповіді вірні. 

 

11. Основними завданнями НАБУ є: 

1) є попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 

правопорушень, вчинених високопосадовцями; 

2) підтримка держ-обвинувачення та представництво інтересів українців і держави у судах за 

злочинами, пов’язаними з корупцією; 

3) перевірка правдивості даних у деклараціях всіх державних службовців; 

4) розслідування злочинів, пов’язаних із діяльністю злочинних організацій, вчинених 

правоохоронцями. 

 

12. У якому році було підписано Конвенцію ООН протикорупції, до якої 

приєдналися 164 держави – члени ООН? 

1)1999 році; 

2) 2000 році; 

3) у 2003 році; 

4) 2015 році. 

 

13. З метою імплементації Конвенції ООН проти корупції у правову базу України 

було прийнято низку антикорупційних регуляторних  актів:  

1)Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011); 

2)Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр.; 

3) Державну програму щодо запобігання та проти дії корупції на 2011-2015 рр.; 

4) усі відповіді вірні. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

1. Показник, що відображає відносну економію ресурсів, отриману за рахунок 

застосування різних способів (методів та засобі3) надання послуг і виробництва продуктів за 

умови досягнення заданих їх обсягів. 

1) економічність; 

2) результативність; 

3) продуктивність; 
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4) немає вірної відповіді. 

 

2. Показник, що розглядається як ступінь досягнення поставлених цілей та 

вирішення поставлених завдань межах запланованих обсягів (наприклад, державних 

послуг) та являє собою визначальний показник, що характеризує діяльність об’єкта 

управління в цілому та його керуючої системи зокрема: 

1) це економічність; 

2) є результативність; 

3) продуктивність 

4) немає вірної відповіді 

 

3. Які показники можна віднести до показників, що характеризують “системну 

ефективність управління”, як функціонування управлінської системи в цілому, так і 

окремих її складових зокрема?  

1) гнучкість, оперативність, надійність, продуктивність; 

2) адаптивність, гнучкість, оперативність, надійність; 

3) гнучкість, оперативність, надійність, економічність; 

4) гнучкість, оперативність, надійність, функціональність.  

 

4. До факторів, що визначають ефективність праці безпосередніх виконавців 

процесу управління (управлінського персоналу) та бездоганного виконання ними 

процесів управління (“операційна ефективність управління”), можна віднести основні 

елементи, що складають цей процес та без взаємодії яких неможливе отримання 

певного результату, а саме: 

1) лише особистісні фактори; 

2) особистісні фактори, речові фактори, організаційні фактори; 

3) лише речові фактори; 

4) лише організаційні фактори; 

 

5. Оцінка результативності та ефективності публічного управління базується на 

тому, що управлінська діяльність, яка орієнтована на досягнення визначених 

стратегічних цілей, шляхом вирішення тактичних завдань, з точки зору публічного 

управління переорієнтовується на кінцевий результат у вигляді: 

1) задоволеності окремими громадянами та суспільством в цілому обсягами та якістю товарів 

та послуг, що ними споживаються; 

2) наслідками їх діяльності, а також обсягами та якістю публічних послуг, які надаються 

суб’єктами публічного управління та адміністрування; 

3) забезпечення поліпшення умов існування і життєдіяльності громадян; 

4) усі відповіді вірні; 

 

6. До аспектів формування основних характеристик сучасної парадигми 

публічного управління та адміністрування належать: 

1) вплив на систему державного адміністрування механізмів громадського управління; 

2) забезпечення загальнодоступності, максимально можливої об'єктивності та повноти, а 

також оперативності управлінської інформації, яка торкається публічної сфери та суспільних 

інтересів; 

3) забезпечення здійснення громадського контролю виконання управлінських рішень та 

дотримання відповідних законів; 

4) усі відповіді вірні; 
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7. Соціальною ефективністю, яка розкриває узагальнені результати 

функціонування системи управління і керованих нею об'єктів в цілому, є: 

1) є загальна соціальна ефективність; 

2) спеціальна соціальна ефективність; 

3) конкретна соціальна ефективність; 

4) немає вірної відповіді. 

 

8. До критеріїв оцінки ефективності функціонування виконавчих органів 

державної влади (в тому числі і виконавчих органів місцевого самоврядування) можна 

віднести наступні: 

1) законність; 

2) доцільність; 

3) раціональність; 

4) усі відповіді вірні. 

 

9. Реалізацією позитивного впливу на керовану підсистему, що забезпечує 

досягнення мети з мінімальними витратами ресурсів, є: 

1) законність; 

2) доцільність; 

3) є раціональність; 

4) немає вірної відповіді. 

 

10. Відповідністю результатів і змісту процесів управління, виражених в реальному 

впливі на позитивну динаміку керованої підсистеми цілям діяльності виконавчих 

органів (формалізованих юридично і конкретизованих в правових актах, що мають 

обов'язковий для конкретних суб'єктів характер), є: 

1) законність; 

2) є доцільність; 

3) раціональність; 

4) немає вірної відповіді. 

 

11. Відповідністю організації діяльності та порядку реалізації актів управління з 

чинним законодавством, є: 

1) є законність; 

2) доцільність; 

3) раціональність; 

4) немає вірної відповіді. 

 

12. Коректне використання інституційних і політичних механізмів публічного 

впливу формування та реалізацію процесів управління в цілому та процесів публічного 

управління, зокрема, має бути спрямоване на: 

1) на оптимальне вирішення проблемних питань ресурсної забезпеченості (мобілізації та 

раціонального перерозподілу і використання ресурсі3); 

2) на участь громадськості в оцінюванні і контролі органів управління та дотримання 

принципів прозорості та відкритості у їх діяльності; 

3) на процеси узгодженості різноманітних інтересів із врахуванням потреб та пріоритетів 

розвитку; 

4) усі відповіді вірні. 
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13. Проблеми, які пов’язані з оцінкою результативності управлінських процесів та 

підвищення їх ефективності стають визначальними у: 

1) у збереженні стабільності і міцності позицій об’єктів управління та у подальшому їх 

розвитку; 

2)самостійному ухваленні стратегічних рішень; 

3) розробці тактики свого розвитку; 

4) зростанні відповідальності за якість і своєчасність прийняття тих чи інших управлінських 

рішень. 

 

14. Адміністративною працею є: 

1) є безпосереднє управління діяльністю й поведінкою людей шляхом виконання різних 

організаційно адміністративних операцій спрямованих на забезпечення координації 

діяльності окремих виконавців і колективів; 

2) діяльність, головна характеристика якої є творча складова, що пов'язана з дослідженнями, 

аналізом, розробкою пропозицій, рекомендацій, проектів, а також виконанням аналітичних і 

конструктивних операцій з метою підготовки та вироблення й прийняття різного роду 

управлінських рішень; 

3) працею, що поєднує розумову й фізичну роботу, при якій виконуються стереотипні 

операції детермінованого (визначеного) характеру, з метою забезпеченням керівників і 

фахівців інформацією та її обліком; 

4) немає вірної відповіді. 

 

15. Евристичною працею є: 

1) безпосереднє управління діяльністю й поведінкою людей шляхом виконання різних 

організаційно-адміністративних операцій спрямованих на забезпечення координації 

діяльності окремих виконавців і колективів; 

2) є діяльність, головна характеристика якої є творча складова, що пов'язана з 

дослідженнями, аналізом, розробкою пропозицій, рекомендацій, проектів, а також 

виконанням аналітичних і конструктивних операцій з метою підготовки та вироблення й 

прийняття різного роду управлінських рішень; 

3) праця, що поєднує розумову й фізичну роботу, при якій виконуються стереотипні операції 

детермінованого (визначеного) характеру, з метою забезпеченням керівників і фахівців 

інформацією та її обліком; 

4) немає вірної відповіді. 

 

16. Операторською працею є: 

1) безпосереднє управління діяльністю й поведінкою людей шляхом виконання різних 

організаційно-адміністративних операцій спрямованих на забезпечення координації 

діяльності окремих виконавців і колективів; 

2) діяльність, головна характеристика якої є творча складова, що пов'язана з дослідженнями, 

аналізом, розробкою пропозицій, рекомендацій, проектів, а також виконанням аналітичних і 

конструктивних операцій з метою підготовки та вироблення й прийняття різного роду 

управлінських рішень; 

3) є праця, що поєднує розумову й фізичну роботу, при якій виконуються стереотипні 

операції детермінованого (визначеного) характеру, з метою забезпеченням керівників і 

фахівців інформацією та її обліком; 

4) немає вірної відповіді. 

Зарубіжний досвід публічного управління і його використання у вітчизняній практиці. 
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1. Англосаксонська модель публічного управління  функціонує в таких розвинених 

країнах, як: 

1) Австралія, Велика Британія, Нова Зеландія, Канада, США; 

2) Велика Британія, Франція, Нова Зеландія; 

3) Велика Британія, Угорщина, США, Канада; 

4) Велика Британія, Німеччина, Іспанія, США, Канада 

 

2. Для Англосаксонської моделі характерні: 

1) високий ступінь автономності; 

2) відсутність прямого підпорядкування між муніципальними органами різних рівнів; 

3)  відсутність на місцях уповноважених представників центрального уряду, що опікуються 

місцеві органи; 

4) усі відповіді вірні. 

 

3. Континентальна модель публічного управління поширена в: 

1) Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, Польщі та Болгарії; 

2) Франції, Іспанії, Бельгії, США; 

3) Франції, Іспанії, Бельгії, Канаді, Новій Зеландії; 

4) Бельгії, Польщі, США та Болгарії 

 

4. Континентальна модель характеризується такими рисами: 

1) поєднання прямого державного управління (державна адміністрація) на місцях; 

2) жорстка система адміністративного контролю на місцях; 

3) бюрократична субординація між органами різних рівнів управління; 

4) усі відповіді вірні. 

 

5. Змішана (германськ1) модель публічного управління поширена в таких країнах: 

1) Австрія, Німеччина, Японія; 

2) Франція, Нова Зеландія, Японія; 

3) Франція, Австрія, США; 

4) Німеччина, Франція. 

 

6. Коло обов’язків рад директорів у США: 

1) формулювання місії, основних цілей і стратегії корпорації; 

2) контроль за процедурами обрання і переобрання ради директорів і вищих керуючих (топ-

менеджері3); 

3) контроль виконання організацією її соціальних зобов’язань та законності діяльності 

організації; 

4) усі відповіді вірні. 

 

7. Основні обов’язки спостережних рад у Німеччині: 

1)затвердження балансових звітів та річного звіту; 

2)прийняття рішень щодо великих капіталовкладень (інвестицій); 

3)визначення доцільності і виду реорганізації (ліквідації) корпорації; 

4) усі відповіді вірні. 

 

8. Громадянське суспільство, в контексті участі у соціально-політичних 

трансформаційних процесах виконує ряд важливих функцій: 

1) контроль за дотриманням прав людини, укріплення законності та правопорядку;  

2)виховання правової грамотності населення;  
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3)створення атмосфери громадянської участі в існуванні та розвитку держави, залучення 

різноманітних суспільних груп до соціально-політичного процесу;  

4) усі відповіді вірні. 

 

 

 

9. Які інститути публічної служби існують у Франції? 

1)державна служба (51%) – аналог в Україні: центральні органи виконавчої влади та їх 

територіальні органи, в тому числі освітні заклади; 

2)територіальна служба (30%) – аналогом в Україні слугують місцеві державні 

адміністрації та комунальні заклади; 

3)служба охорони здоров’я (19%) – аналогом в Україні виступає сфера охорони здоров’я; 

4) усі відповіді вірні. 

 

10. Особою, хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до 

державної служби, є: 

1) кожен; 

2) людина та громадянин; 

3) є громадянин; 

4) громадянин України, який останні п’ять років мешкає на території України. 

       

11. Особою, кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів і переконань, є: 

1) є кожен; 

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

перебувають на території України; 

3) громадяни України; 

4) громадяни України та іноземці. 

 

12. На участь в управлінні державними справами хто має право? 

1) всі фізичні особи; 

2) усі громадяни України; 

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

перебувають на території України; 

4) всі іноземці, які проживають в Україні останні 10 років. 

 

13. В Україні на виборах і референдумах хто має право голосу? 

1) громадяни України, які досягли на день їх проведення 21 року; 

2) всі особи, які постійно проживають в Україні і які досягли на день їх проведення 18 

років; 

3) усі громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років; 

4) всі дієздатні особи, які проживають в Україні і які досягли на день їх проведення 21 

року. 

       

 

14. Відповідно до Конституції України які особи не мають права голосу на виборах та 

референдумах? 

1) молодші 21 року; 

2) засуджені, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі; 

3) особи, визнані судом недієздатними; 

4) всі особи, які проходять строкову військову службу.  
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15. Відповідно до Конституції України кому належить право на свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації? 

1) кожній фізичній особі; 

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

перебувають на території України; 

3) усім громадянам України; 

4) громадянам України та біженцям. 

 

16. Направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування має право: 

1) громадяни України; 

2) громадяни України та іноземці за виключенням тих, хто перебуває на території 

України незаконно; 

3) усі; 

4) громадяни України і закордонні українці. 

 

17.  Право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів має: 

1) громадяни України; 

2) усі, хто працює, крім випадку заборони страйку, на підставі закону; 

3) всі фізичні особи, крім тих, хто перебуває на території України незаконно; 

4) всі особи, які працюють на державній службі. 

      

18. Право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади 

кому гарантується? 

1) абсолютно кожній людині і громадянину; 

2) фізичні особи, за умови попереднього розгляду цієї скарги органом державної 

влади; 

3) виключно громадяни України; 

4) громадяни України, за умови попереднього розгляду цієї скарги Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини. 

       

19. В умовах надзвичайного стану чи обмежуються конституційні права і свободи 

людини та громадянина? 

1) не обмежуються; 

2) обмежуються у частині, визначеній Конституцією України; 

3) конституційні права і свободи людини та громадянина обмежуються без жодних 

застережень; 

4) конституційні права і свободи людини та громадянина обмежуються в частині, 

визначеній окремими законами. 

 

20. Як здійснюється народне волевиявлення в Україні передбачене Конституцією 

України? 

1) у виборах, референдумі та інших форм безпосередньої демократії; 

2) пленарне засідання Верховної Ради України; 

3) електронна петиція до Президента України; 

4) звернення зі скаргою до органу виконавчої влади. 

       

21. Як врегульовує використання в Україні примусової праці Конституція України?  

1) однозначно забороняє; 

2) дозволяє; 

3) не містить норм щодо використання примусової праці; 

4) відносить питання до сфери компетенції Кабінету Міністрів України. 
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22. Референдум в Україні щодо законопроектів не допускається з яких питань? 

1) дострокового припинення повноважень Верховної Ради України; 

2) зміни території України; 

3) амністії, податків та бюджету; 

4) щодо усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 

 

23. Ким призначається всеукраїнський референдум, відповідно до їхніх повноважень, 

встановлених Конституцією України? 

1) або Верховною Радою України або Президентом України; 

2) Центральною виборчою комісією; 

3) Конституційною комісією України; 

4) всі відповіді правильні. 

 

24. Питання, які вирішуються виключно всеукраїнським референдумом? 

1) про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України; 

2) про прийняття нової редакції Конституції України; 

3) є питання про зміну території України; 

4) про загальнодержавні податки і збори. 

 

25. Верховна Рада України яким є органом влади в Україні? 

1) єдиним органом законодавчої влади в Україні; 

2) вищим органом законодавчої влади в Україні; 

3) найвищим органом публічної влади в Україні;  

4) Верховна Рада України є єдиним органом установчої влади в Україні. 

 

26. Особою, яка може бути народним депутатом України, є: 

1) громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років, має право 

голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років; 

2) громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право 

голосу і проживає в Україні протягом останніх десяти років; 

3) є громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право 

голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років; 

4) кожна людина, яка законно перебуває на території України і на день виборів 

досягла двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 

трьох років. 

 

 

27. Конституційний склад Верховної Ради України як обирається? 

1) на загальних демократичних виборах шляхом таємного голосування строком на 

п’ять років; 

2) народом – єдиним джерелом влади у державі шляхом таємного голосування 

строком на п’ять років; 

3) на основі міжнародних стандартів організації та проведення виборів шляхом 

таємного голосування строком на п’ять років; 

4) обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування строком на п’ять років. 

 

28. Повноваження народних депутатів України визначаються такими актами: 

1) Регламентом Верховної Ради України; 
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2) Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами 

Верховної Ради України; 

3) і Конституцією і законами України; 

4) Конституцією та законами України, міжнародними договорами України. 

 

29. Органом, яким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради 

України, є: 

1) Президент України за погодженням з Верховною Радою України і проводяться в 

період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України; 

2) є Президент України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування 

рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України; 

3) Верховна Рада України за поданням Президента України і проводяться в період 

шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України; 

4) Верховна Рада України за погодженням з Президентом України і проводяться в 

період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України.  

 

30. Порядок проведення виборів народних депутатів України яким встановлюється 

актом? 

1) однозначно законом України; 

2) Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України; 

3) виключно актами Верховної Ради України та актами Центральної виборчої комісії;  

4) виключно Конституцією України.  

 

31. Народні депутати України можуть поєднувати із депутатським мандатом таку 

діяльність: 

1) перебувати на державній службі; 

2) займатися медичною практикою; 

3) із депутатським мандатом можна займатися викладацькою, науковою та творчою 

діяльністю;  

4) займатися підприємницькою діяльністю. 

 

32. Актом яким встановлюються Вимоги щодо несумісності депутатського мандата є? 

1) є Конституція України і закони України; 

2) виключно Конституція України; 

3) Регламент Верховної Ради України; 

4) виключно Закон України «Про державну службу». 

 

 33.  Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

1) народовладдя, законності, гласності, поєднання місцевих і державних інтересів; 

2)колегіальності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах 

повноважень, визначених цим та іншими законами, підзвітності та відповідальності перед 

територіальними громадами їх органів та посадових осіб; 

3) виборності, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту 

прав місцевого самоврядування; 

4) усі відповіді вірні. 

 

34. Система місцевого самоврядування включає: 

1)територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; 

2)сільського, селищного, міського голову; старосту; 
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3) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи 

самоорганізації населення; 

4) усі відповіді вірні. 

 

35. Органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні 

громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 

самоврядування, визначені Конституцією України, законами, є: 

1) є сільські, селищні, міські ради; 

2)виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) 

рад; 

3) сільський, селищний, міський голова ; 

4) усі відповіді вірні. 

 

 36. Головною посадовою особою територіальної громади відповідно села 

(добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, 

міста, обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років в 

порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, є: 

1) сільські, селищні, міські ради; 

2)виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) 

рад; 

3) є сільський, селищний, міський голова;  

4) староста. 

 

37. Посадовою особою місцевого самоврядування у селі або селищі, які разом з іншими 

населеними пунктами добровільно об’єднуються у одну територіальну громаду: 

1) сільські, селищні, міські ради; 

2) виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) 

рад; 

3) сільський, селищний, міський голова; 

4) є староста. 

 

38. Набуття населеним пунктом статусу столиці, районного чи/та обласного центру, 

через що здійснюється вплив на розвиток інших територій; розміщення на його 

території центральних органів державного управління та органів місцевого 

самоврядування, є: 

1) адміністративна функція території; 

2)демографічна функція території; 

3) культурна функція території;  

4) політична функція території. 

 

39. Якою функцією території є вплив на навколишнє середовище (викиди шкідливих 

речовин крупними промисловими підприємствами, утилізація побутових і твердих 

відходів, розвиток рекреаційних зон); недопущення екологічних катастроф? 

1) демографічна; 

2)культурна;  

3) екологічна; 

4) політична. 

 

40. Якою функцією території є створення умов для участі електорату у виборах 

Президента України, Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування; 
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зосередження місцевих осередків політичних партій і громадських організацій; 

здійснення громадського контролю за діяльність місцевих органів влади? 

1) демографічна; 

2)тільки економічна;  

3) силова; 

4)  є політична. 

 

41. За якими напрямками території конкурують одна з одною? 

1) життєзабезпечення; 

2) є напрямок збереження наявних виробничих потужностей; 

3) відповідальне й ефективне муніципальне управління; 

4) всі відповіді вірні. 

 

42.  Моделі територіальної організації  влади: 

1) є централізована; 

2)континентальна; 

3) модель англо-американська; 

4) всі відповіді вірні. 
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