Публічне управління та адміністрування
1.
У 1887 р. майбутній президент США писав: «Мета адміністративної науки
полягає в тому, щоб визначити, по-перше, у чому полягає діяльність уряду, а подруге, як він повинен здійснювати цю діяльність ефективно і з найменшими
фінансовими та енергетичними витратами». Таким чином сформулював поняття
«публічне адміністрування» і «публічне управління»:
а) Гровер Клівленд;
б) Бенджамін Гаррісон;
в) Теодор Рузвельт;
г) Томас Вудро Вільсон.
2.
Хто вперше у 1972 р. запровадив термін «публічне управління» (англ. public
management) розуміючи під ним «пошук найкращого способу використання
ресурсів для досягнення цілей»?
а) Пітер Ф.Друкер;
б) Десмонд Кілінг;
в) Джей М.Шавріц;
г) Крістофер Поллітт.
3.
Вкажіть, які функції адміністративно-державного управління не належить до
допоміжних функцій:
а) функція управління персоналом, зокрема добір і навчання кадрів;
б) функція придбання майна та обладнання;
в) функція з організації бухгалтерського обліку;
г) функція організації грошового обігу.
4.
Теоретичні основи ділового адміністрування, що були закладені в 1880-1920
рр., пов’язані з концепцією:
а) наукового управління Ф. Тейлора;
б) функціонального підходу до менеджменту А. Файоля;
в) теорією бюрократії М.Вебера;
г) усі відповіді є правильними.
5.
Управлінські методи за функціональним змістом поділяються на:
а) адміністративні, економічні, правові, соціально-психологічні;
б) прямої та непрямої дії;
в) стимулюючі та стримуючі;
г) усі відповіді є правильними.
6.
Адміністративні методи управління – це:
а) сукупність засобів правового і адміністративного впливу на відносини людей в
організації;
б) сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об’єктивних організаційних
відносин між людьми та загально-організаційних принципів управління;
в) способи і прийоми, дії прямого та обов’язкового визначення поведінки та діяльності
людей з боку відповідних керівних органів держави;
г) усі відповіді є правильними.
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7.
Вперше поняття «бюрократія», яке мало зневажливий сенс і означало, що
бюрократи-чиновники відчужують реальну владу у монарха (в умовах монархії) або
народу (в умовах демократії) – ввів:
а) Вінсент Гурне;
б) Макс Вебер;
в) Карл Маркс;
г) Мішель Крозьє.
8.
Органи державного управління поділяються на:
а) органи державно-політичного управління та державно-адміністративні
(загальнодержавні) відомства;
б) державно-політичного управління й органи місцевого самоврядування;
в) державно-адміністративні (загальнодержавні) відомства
та органи місцевого
самоврядування;
г) жодна відповідь не є правильною.
9.
Президент України - це загальнодержавний, представницький, виборний,
одноособовий, постійно діючий орган державної влади, який визнається главою
держави. Загальнодержавність означає, що –
а) Президент офіційно уповноважений представляти інтереси України;
б) зайняти пост Президента України можна виключно на підставі прямих, загальних,
рівних виборів шляхом таємного голосування;
в) інститут Президента представлено однією особою, яка наділена виключними
державно-владними повноваженнями;
г) компетенція Президента поширюється на всю територію України.
10. Адміністрація Президента України – це:
а) орган державної влади, що координує діяльність усіх гілок державної влади;
б) орган виконавчої влади, що забезпечує діяльність Глави держави ;
в) постійно діючий допоміжний орган;
г) жодна відповідь не є правильною.
11. Поняття «адміністративно-територіальна одиниця» включає:
а) область, район, місто, район у місті, селищі, село;
б) жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста або
добровільне об’єднання жителів кількох сіл;
в) органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ та міст;
г) форму прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання
місцевого самоврядування, через пряме голосування.
12. Поняття «територіальна громада» означає:
а) область, район, місто, район у місті, селищі, село;
б) жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста або
добровільне об’єднання жителів кількох сіл;
в) органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ та міст;
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г) форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання
місцевого самоврядування, через пряме голосування.
13. Проекти рішень про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної
громади повинні, зокрема, містити:
а) план передачі повноважень органам місцевого самоврядування
б) проект стратегії територіального розвитку громади
в) план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальної
громади.
г) усі відповіді є правильними.
14. Система принципів державної служби складається з конституційних і
організаційно-функціональних. До конституційних належать такі:
а) обов’язковість для виконання державними службовцями рішень, прийнятими вищими
органами державної влади та їх керівниками в межах їхніх повноважень і згідно із
законодавством України;
б) професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі;
в) прозорість у здійсненні державної служби;
г) служіння народу України.
15. За Законом України «Про державну службу» від
встановлюється така кількість рангів державних службовців:
а) 3 (три);
б) 15 (п’ятнадцять);
в) 7 (сім);
г) 9 (дев’ять).

10.12.2015

року

16. Дія Закону «Про державну службу» від 10.12.2015 року поширюється на:
а) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
б) працівників патронатних служб;
в) державних службовців органів військового управління;
г) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.
17. Службова дисципліна державних службовців — це:
а) неухильне додержання Присяги державного службовця;
б) сумлінне виконання службових обов’язків;
в) дотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
г) усі відповіді є правильні.
18. Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року
посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно
від:
а) порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх
виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців;
б) порядку призначення, складності та напруженості роботи і професійної
компетентності державних службовців;
в) рівня оплати праці, складності та напруженості роботи і професійної компетентності
державних службовців;
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г) жодна відповідь не є правильною.
19. Важливими елементами адміністративного контролю є облік і аналіз
діяльності. Аналіз діяльності …
а) полягає в комплексному вивченні звітної інформації для об’єктивної оцінки
діяльності.
б) дозволяє одержати повну інформацію про стан справ в організації;
в) дозволяє здійснити одержання, обробку і систематизацію зведень, виражених, як
правило, у кількісній формі, про задачі, що підлягають виконанню, про наявні ресурси,
результати виконання планів і управлінських рішень.
г) усі відповіді є правильні.
20. За формою впливу методи управління поділяють на:
а) морального і владного впливу;
б) кількісні й якісні;
в) економічні та технологічні;
г) прямого та непрямого впливу.
21. Корупційне правопорушення – це:
а) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою - суб'єктом
відповідальності за корупційні правопорушення, за яке законом установлено
кримінальну,
адміністративну,
цивільно-правову
та
дисциплінарну
відповідальність;
б) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою - суб'єктом
відповідальності за корупційні правопорушення,
за яке законом установлено
кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність та
моральну відповідальність;
в) суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене будь-якою особою;
г) усі відповіді правильні.
22. Конфлікт інтересів – це:
а) суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи
близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути
на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не
вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;
б) суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких
їй осіб та інтересами держави, наявність якої може вплинути на об’єктивність або
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час
виконання наданих їй службових повноважень;;
в) суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких
їй осіб та інтересами інших суб’єктів відповідальності, наявність якої може вплинути на
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не
вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;
г) усі відповіді правильні.
23. Державні службовці можуть приймати дарунки, які відповідають
загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо сукупна вартість таких
дарунків, отриманих з:
4

а) одного джерела не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1
січня поточного року;
б) одного джерела протягом року сукупно не перевищує однієї мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;
в) різних джерел протягом року не перевищує однієї мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня поточного року;
г) жодна відповідь не є правильною.
24. До осіб, уповноважених на виконання функцій держави, яких притягнуто до
кримінальної
або
адміністративної
відповідальності
за
корупційні
правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених ЗУ «Про засади
запобігання і протидії корупції», застосовуються заходи:
а) звільнення з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання органом
державної влади копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили,
якщо інше не передбачено законом;
б) звільнення з роботи (служби) у триденний строк з моменту вчинення неправомірної
дії, якщо інше не передбачено законом;
в) звільнення з роботи (служби) у триденний строк після того, як стало відомо про
вчинення ними неправомірної дії, якщо інше не передбачено законом;
г) жодна відповідь не є правильною.
25. Політичну відповідальність за результати реформування за відповідним
напрямом згідно з Стратегією реформування державного управління України на
2016-2020 роки несе персонально:
а) Прем’єр-міністр України;
б) міністр, відповідальний за реформування державного управління;
в) керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, що
відповідальний за реформу державного управління;
г) Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
26. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають забезпечити
виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного
управління України на 2016-2020 роки та подавати інформацію про стан його
виконання:
а) щокварталу до 15 числа наступного місяця;
б) щокварталу до 10 числа наступного місяця;
в) щомісяця до 10 числа наступного місяця;
г) щомісяця до 15 числа наступного місяця.
27. Реформування надання адміністративних послуг згідно з «Стратегією
реформування державного управління України на 2016-2020 роки» має включати:
а) стандарти надання та гарантії щодо адміністративних процедур;
б) впровадження процедур електронного урядування;
в) забезпечення якості адміністративних послуг;
г) усі відповіді є правильними.
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28. Відповідно до Постанови КМУ № 640 «Про затвердження Типового порядку
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»
від 14 березня 2018 р. визначається порядок і процедура встановлення показників
ефективності державних службовців, зокрема вищої категорії А, на основі таких
показників:
а) Key Performance Indicators, ключові показники ефективності;
б) Key Talent Indicators, ключові показники талановитості;
в) Key Professional Indicators, ключові показники професійності;
г) усі відповіді правильні.
29. До прямих податків належать:
а) податок на додану вартість (ПДВ);
б) податок на доходи фізичних осіб;
в) податок на рекламу;
г) акциз.
30. Фіскальна політика – це політика уряду, що спрямована на:
а) оптимізацію державних витрат;
б) зміну системи оподаткування;
в) визначення додаткових джерел бюджетних надходжень;
г) усі відповіді є правильними.
31. Стимулююча дискреційна фіскальна політика спричиняє:
а) зменшення державних витрат;
б) збільшення державних витрат;
в) підвищення рівня податкових ставок;
г) зменшення обсягу грошей в обігу.
32. Органом державного управління митною справою є:
а) Міністерство фінансів України
б) Кабінет міністрів України
в) Державна фіскальна служба України
г) Державна прикордонна служба України
33. Вкажіть, яке з тверджень щодо Державного бюджету та Зведеного бюджету
України є хибним:
а) Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України,
зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст
Києва та Севастополя;
б) Державний бюджет і Зведений (консолідований) бюджет затверджуються
Верховною Радою України в установленому Бюджетним кодексом порядку;
в) прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди
включає крім іншого індикативні прогнозні показники зведеного бюджету України за
основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування
г) Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для
аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
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34. Згідно із законодавством України публічні фінанси в їх повному
компонентному складі формують:
а) державні фінанси, місцеві фінанси, фінанси державних підприємств
б) державні фінанси, фінанси органів місцевого самоврядування та інші публічні
фонди;
в) державні фінанси, місцеві фінанси, інші фонди, визначені державою публічними
г) державні фінанси, фінанси місцевих громад, інші фонди, визначені державою
публічними
35. Які з перерахованих категорій інформації можуть бути віднесені до інформації
з обмеженим доступом:
а) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
б) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових та службових осіб;
в) відомості, які містяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого
самоврядування
г) жодна відповідь не є правильною.
36. Національна поліція України – це:
а) центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки і порядку;
б) державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і
свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від
протиправних посягань;
в) державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує
державну безпеку України;
г) усі відповіді є правильними.
37. Національне антикорупційне бюро України – є:
а) центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує
формування та реалізує державну антикорупційну політику;
б) державним правоохоронним органом, на який покладається попередження,
виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень,
віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових;
в) державним правоохоронним органом, який в межах національного законодавства
здійснює функції з реалізації державної антикорупційної політики з метою захисту прав і
свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави;
г) усі відповіді є правильними.
38. В Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" визначаються такі вектори:
а) розвитку, прозорості, безпеки, відповідальності;
б) розвитку, безпеки, відповідальності, гордості;
в) розвитку, зростання, гордості, надійності;
г) розвитку, добробуту, прозорості, безпеки.
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39. Головною передумовою реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"
є:
а) узгодження дій всіх гілок державної влади;
б) суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством;
в) міжнародна співпраця з країнами-членами ЄС;
г) децентралізація влади.
40. До принципів реалізації «Концепції розвитку електронного урядування в
Україні» (2017) належить:
а) відкритість та прозорість;
б) оперативність та зручність;
в) ефективність та раціональність;
г) усі відповіді є правильними.
41. Для досягнення мети «Концепції розвитку електронного урядування в
Україні» (2017) слід забезпечити виконання комплексних заходів за такими
напрямами:
а) модернізація публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за
допомогою ІКТ;
б) модернізація державного управління за допомогою ІКТ;
в) управління розвитком електронного урядування;
г) усі відповіді є правильними.
42. В якому нормативно-правовому акті вперше в Україні було запропоноване
офіційне визначення поняття «електронне урядування»:
а) Стратегія розвитку електронного урядування в Україні;
б) Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні;
в) Концепція розвитку електронного урядування в Україні;
г) Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки”.
43. В якому нормативно-правовому акті вперше в Україні було запропоноване
офіційне визначення поняття «електронна демократія»:
а) Стратегія розвитку електронного урядування в Україні;
б) Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні;
в) Концепція розвитку електронного урядування в Україні;
г) Концепція розвитку електронної демократії в Україні.
44. Уявіть, що під час виконання державним службовцем своїх обов’язків одна
особа вперше пропонує йому прийняти подарунок на честь новорічних свят.
Запропонуйте, будь ласка, варіант подарунку, який можна прийняти, не
порушуючи чинне законодавство?
а) Державний службовець не має права приймати будь-які подарунки
б) Мобільний телефон вартістю 4 тис. грн..
в) Подарунковий сертифікат номіналом 1 тис. грн.
г) Подарунковий сертифікат номіналом 3 тис. грн.
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45. Державною службою статистики України було опубліковано на офіційному
сайті оновлену демографічну статистику у форматі Microsoft Excel. Скільки зірок
можна присвоїти цьому набору відкритих даних згідно моделі Тіма Бернерса Лі?
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
46. Правила, сформульовані у концепції «чистих даних»
дозволяють адаптувати відкриті дані шляхом приведення їх до:
а) Нормалізованого формату
б) Людинозчитуваного формату
в) Непропрієтарного формату
г) Недискримінаційного формату

Хедлі Вікхема,

47. При формуванні оголошення про державну закупівлю замовник визначає
один чи декілька нецінових критеріїв тільки за умови, якщо:
а) закупівля має складний або спеціалізований характер;
б) планова закупівля передбачає придбання продуктів харчування для комунальних або
державних закладів дошкільної освіти;
в) тендер на закупівлю оголошується повторно;
г) тендер на закупівлю оголошується вперше.
48. Електронний аукціон в системі проведення публічних закупівель полягає в:
а) повторювальному процесі пониження цін, що проводиться у три етапи в
інтерактивному режимі реального часу;
б) повторювальному процесі підвищення очікуваної вартості закупівлі, що проводиться у
три етапи в інтерактивному режимі реального часу;
в) повторювальному процесі відбору нецінових критеріїв закупівлі, що проводиться в
інтерактивному режимі реального часу;
г) повторювальному процесі уточнення умов закупівлі, що проводиться в
інтерактивному режимі реального часу.
49. Вкажіть три основні моделі публічної служби:
а) кар’єрна, професійна та змішана
б) компетентнісна, кар’єрна, посадова
в) кар’єрна, посадова та змішана
г) службова, організаційна, ділова
50. До Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради було надіслано через
електронну пошту оформлений належним чином запит на отримання публічної
інформації. Громадянин Мельник Б.Б. запитує оновлену інформацію про перелік
програм, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році. Для підготовки
відповіді необхідно здійснити пошук інформації серед значної кількості даних. Яким
чином потрібно діяти розпоряднику інформації?
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а) Надати відповідь протягом 20 робочих днів без обґрунтування причин продовження
терміну;
б) Відмовити в задоволенні запиту з обґрунтуванням причини відмови: «у зв’язку з
нестачею часу для підготовки відповіді у відведений Законом термін»;
в) Надати протягом 5 робочих днів обґрунтування щодо продовження терміну
надання інформації, надати повну відповідь протягом 20 робочих днів;
г) Надати протягом 30 робочих днів обґрунтуванням продовження терміну надання
інформації, надати повну відповідь як тільки вона буде готова.
51. В рамках журналістського розслідування було надіслано запит до Державної
архівної служби України на отримання доступу до публічної інформації.
Запитуються протоколи засідань партійної організації (КПРС, м.Львів) у
визначений період, на яких розглядалося питання прийняття у члени партії особи
(громадянки А.), яка зараз є народним депутатом України. Оберіть із наведених
прикладів ті інтереси, які є правомірними (захищеними) і на які розпорядник
інформації може посилатися при обмеженні доступу до неї:
а) складність запитуваної інформації для розуміння, зрозумілість інформації лише для
спеціалістів, може бути викривлена запитувачем, є неповною
б) захист репутації органу державної влади
в) захист репутації або прав інших людей
г) зменшення довіри до органів влади, погіршення оцінки роботи органів влади або
представників певної політичної сили.
52. «Трискладовий тест» є юридичною конструкцією – засобом для перевірки
наявності необхідних умов для обмеження доступу до інформації. Його застосування
при ухваленні рішення про доступ до публічної інформації дозволяє з’ясувати:
а) Співвідношення суспільного інтересу при наданні доступу до інформації та
користі від її обмеження
б) Співвідношення особистого інтересу запитувача при наданні доступу до інформації та
користі від її обмеження
в) Співвідношення інтересу розпорядника інформації при наданні доступу до інформації
та користі від її обмеження
г) Співвідношення політичного інтересу при наданні доступу до інформації та користі
від її обмеження
53. Директор приватної юридичної компанії Петренко К.П. був призначений на
посаду начальника управління у справах сім’ї та молоді Прилуцької РДА. Вкажіть,
яким видом діяльності йому заборонено займатися на платній основі обіймаючи
вказану посаду:
а) приватною юридичною практикою;
б) творчою діяльністю в народній капелі бандуристів;
в) науковою діяльністю у дослідницькому інституті;
г) викладацькою діяльністю у закладі вищої освіти.
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