Примірник тестових завдань з відповідями
І туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Публічне управління та адміністрування»,
проведеної 15–17 травня 2019 року на базі кафедри теорії та практики
управління факультету соціології і права Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
1. Відповідно до національного законодавства, до публічних коштів не належать:
1.1. кошти місцевого бюджету
1.2. кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії
1.3. кошти Національного банку України
1.4. жодна відповідь не є вірною
2. За якої умови лікар сільської амбулаторії може бути визнаний службовою особою?
2.1. Ні за яких умов
2.2. В разі, якщо разом з професійними він виконує організаційно-розпорядчі АБО
адміністративно-господарські обов'язки
2.3. В разі, якщо разом з професійними він виконує організаційно-розпорядчі ТА
адміністративно-господарські обов'язки
2.4. Виключно в разі, якщо він працює повний (8-годинний) робочий день
3. За якої умови вчитель загальноосвітньої школи може бути визнаний службовою
особою?
3.1. Ні за яких умов
3.2. В разі, якщо він також виконує обов’язки завуча
3.3. В разі, якщо він на добровільних засадах відповідає за культурно-масовий напрям
самодіяльності у школі
3.4. Виключно в разі, якщо він працює повний (8-годинний) робочий день
4. У селі Корнин Рівненського району Рівненської області вивільнилась вакансія
заступника Голови сільради. Хто з нижчеперерахованих претендентів може
обійняти цю посаду:
4.1. громадянка Н., яка є донькою сільського Голови
4.2. громадянин В., який є кумом сільського Голови
4.3. громадянка А., яка є племінницею сільського Голови
4.4. усі перераховані
5. Начальнику управління інфраструктури Сумської міської ради в честь Дня
народження громадянин У., який є його близькою особою, пропонує подарунок.
Який із запропонованих варіантів вправі прийняти іменинник, враховуючи, що він
в такій ситуації опинився вперше?
5.1. Колекційну книгу у грошовому еквіваленті 4000 грн.
5.2. Набір для гри у шахи еквівалентний 100 неоподаткованим мінімумам громадян
5.3. Букет квітів та «солодкий» презент еквівалентний 20 неоподаткованим мінімумам
громадян

5.4. Усі запропоновані варіанти
6. Що таке конфлікт інтересів?
6.1. Суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи
представницькими повноваженнями
6.2. Суперечність між приватними інтересами двох службових осіб
6.3. Суперечність між службовими чи представницькими повноваженнями двох або
більше службових осіб
6.4. Суперечність між службовими чи представницькими повноваженнями особи та її
морально-етичними переконаннями
7. Громадянин В. хоче подати анонімне повідомлення про порушення вимог Закону
України «Про запобігання корупції», яке, на його думку, сталося у діяльності
Управління праці та соціального захисту населення м. Коростишів. В якому разі
подається таке повідомлення?
7.1. В разі, якщо громадянин В. має підозру про вчинення корупційного правопорушення
співробітниками даного Управління, проте не знає, хто саме з посадовців його
вчинив
7.2. В разі, якщо громадянин В. точно знає, хто зі службовців вчинив корупційну дію,
але не знає, яку саме
7.3. В разі, якщо громадянин В. знає конкретну особу, яка вчинила конкретне корупційне
правопорушення
7.4. В усіх запропонованих варіантах
8. За міжнародним підходом щодо побудови системи національних рахунків (СНР)
виділяють такі сектори економіки:
8.1. Сектор загального державного управління; сектор фінансових корпорацій; сектор не
фінансових корпорацій; сектор домогосподарств; сектор, що обслуговує
домогосподарства
8.2. Сектор загального державного управління; фінансовий сектор; нефінансовий сектор;
сектор домогосподарств; сектор, що обслуговує домогосподарства
8.3. Сектор державного управління; сектор фінансових корпорацій; сектор не фінансових
корпорацій; сектор домогосподарств; сектор, що обслуговує домогосподарства
8.4. Сектор загального державного управління; сектор фінансових корпорацій; сектор не
фінансових корпорацій; сектор домогосподарств
9. Співробітник Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради в
результаті оцінювання його службової діяльності отримав негативну оцінку. Які
наслідки для нього буде мати така оцінка?
9.1. Його буде звільнено зі служби
9.2. Він проходитиме повторне оцінювання не раніше ніж через півроку
9.3. Він проходитиме повторне оцінювання не раніше ніж через три місяці
9.4. Він отримає рекомендації щодо підвищення кваліфікації
10. Провідний спеціаліст Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду
та протидії корупції Миколаївської міської ради за рік отримує 120 000 грн.

заробітної плати. На який максимальний загальний розмір усіх премій протягом
року він може розраховувати?
10.1. Не більше ніж 36 000 грн.
10.2. Не більше ніж 120 000 грн.
10.3. Максимальний розмір премії визначається керівником
10.4. Державний службовець не може отримувати премій
11. Чи може бути змінена Конституція України в умовах воєнного або надзвичайного
стану
11.1. так, але зміни вносяться не менш як трьома четвертими від конституційного
складу Верховної Ради України
11.2. так, але зміни вносяться Верховною Радою України кваліфікованою більшістю
голосів і затверджуються на всеукраїнському референдумі
11.3. так, але лише за умов крайньої необхідності
11.4. ні
12. Через який мінімальний строк головний спеціаліст Департаменту молоді та спорту
Київської міської державної адміністрації може очікувати на присвоєння чергового
рангу, враховуючи той факт, що 1 місяць тому він отримав негативну оцінку за
результатами оцінювання службової діяльності?
12.1. Не раніше, ніж через 5 місяців
12.2. Не раніше, ніж через 3 місяці
12.3. Виключно після завершення додаткового професійного навчання
12.4. Негативна оцінка не вплине на строк отримання службовцем В. чергового рангу
13. Піклуючись про захист прав громадян народний депутат почав займатись
адвокатською діяльністю у вільний від основної роботи час. Він надавав правову
допомогу безоплатно. При цьому він також був акціонером ПАТ, яке надавало
юридичні послуги, проте до складу керівного органу чи наглядової ради ПАТ він не
входив. Чи порушив народний депутат вимоги щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності?
13.1. так, оскільки він був акціонером ПАТ
13.2. так, оскільки він займався адвокатською діяльністю
13.3. так, оскільки він займався адвокатською діяльністю та був акціонером ПАТ
13.4. ні, оскільки він не займався будь-якою оплачуваною роботою та не входив до
складу керівного органу чи наглядової ради ПАТ
14. Яким є встановлений Конституцією України порядок оголошення стану війни?
14.1. стан війни оголошує Верховна Рада України за власною ініціативою
14.2. стан війни оголошує Президент України
14.3. стан війни оголошує Президент України з наступним схваленням цього рішення
Верховною Радою України
14.4. стан війни оголошує Верховна Рада України за поданням Президента України
15. За поданням Президента України Верховна Рада України призначила чотирьох
віце-прем’єр-міністрів. Чи порушено вимоги Конституції України в цьому випадку?
15.1. так, оскільки за Конституцією України до складу Кабінету Міністрів України
може входити лише один віце-прем’єр-міністр

15.2. так, оскільки за Конституцією України до складу Кабінету Міністрів України
може входити лише три віце-прем’єр-міністри
15.3. так, оскільки за Конституцією України віце-прем’єр-міністри призначаються
лише за поданням Прем’єр-міністра
15.4. так, оскільки за Конституцією України до складу Кабінету Міністрів України
входить лише три віце-прем’єр-міністри, і призначаються вони за поданням
Прем’єр-міністра
16. Наведіть перелік суб’єктів публічної адміністрації?
16.1. органи виконавчої влади; суб’єкти місцевого самоврядування;
суб’єкти
делегованих повноважень: громадські об’єднання та інші суб’єкти під час
здійснення делегованих законодавством виконавчих функцій
16.2. органи виконавчої та законодавчої влади; суб’єкти делегованих повноважень:
громадські об’єднання інші суб’єкти під час здійснення делегованих
законодавством виконавчих функцій
16.3. всі органи державної влади
16.4. органи виконавчої влади; Президент України;
суб’єкти делегованих
повноважень: громадські об’єднання та інші суб’єкти під час здійснення
делегованих законодавством виконавчих функцій
17. Які з наведених нижче принципів належного врядування висвітлені у «Білій Книзі»
Європейського врядування ?
17.1. контроль, відкритість, участь, підзвітність, ефективність, прозорість,
спроможність та злагодженість
17.2. відкритість, участь, підзвітність, ефективність та злагодженість
17.3. контроль, відкритість, участь, підзвітність, ефективність, спроможність та
доброчесність, рівність та швидкість
17.4. злагодженість, контроль, відкритість, участь, підзвітність, прозорість та
інноваційність
18. До компетенції якого суб’єкта публічної адміністрації належить утворення,
реорганізація та ліквідація Міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади ?
18.1. Кабінет Міністрів України
18.2. Верховна Рада України
18.3. Президент України
18.4. Конституційний суд України
19. Чи встановлюється випробування при призначенні особи на посади державної
служби?
19.1. Так, обов’язково встановлюється
19.2. Ні, встановлюється за згодою сторін трудового договору
19.3. Випробування встановлюється обов’язково, але лише при призначенні на посаду
державної служби вперше
19.4. Випробування при прийнятті на посади державної служби не встановлюється
20. Місце, за яким відповідно до закону фізична особа має право на надання
адміністративних послуг:

20.1. за місцем проживання
20.2. за місцем реєстрації її місця проживання
20.3. за місцем проживання або реєстрації
20.4. незалежно від реєстрації місця проживання, крім випадків, установлених
законом
21. Нормативно-правові акти яких органів підлягають державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України?
21.1. Кабінету Міністрів України
21.2. Міністерств
21.3. Національного банку України
21.4. Всіх названих органів
22. Міністр молоді та спорту України НЕ може у вільний від роботи час
22.1. бути суддею міжнародних змагань
22.2. досліджувати проблеми державного управління якістю загальної середньої освіти в
США
22.3. бути членом правління чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання

прибутку
22.4. управляти підприємством, що має на меті одержання прибутку, шляхом участі в
загальних зборах акціонерів
23. Під час виконання своїх обов’язків державний службовець НЕ зобов’язаний
виконувати доручення:
23.1. працівників патронатної служби
23.2. доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня
23.3. наказу (розпорядження) керівника структурного підрозділу у разі виникнення у
нього сумніву щодо законності (письмово підтвердженого)
23.4. всі відповіді невірні
24. В якому випадку не порушено обмеження щодо прямого підпорядкування близьких
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
24.1. батько займає посаду голови районної державної адміністрації, а його син –
начальника відділу в цій же районній державній адміністрації, роботу якого
керує один із заступників голови адміністрації
24.2. дядько є міським головою, а племінник – секретарем міської ради цього ж міста
24.3. свекруха є сільським головою, а невістка – бухгалтером сільської ради цього ж
селища
24.4. чоловік є директором департаменту Міністерства освіти і науки України, а
дружина – директором школи
25. Голова гірського населеного пункту обраний на посаду 15 лютого 2018 р. Його
секретарем з 1 березня 2019 р. стає його донька. В цій ситуації:
25.1. голова населеного пункту підлягає звільненню із займаної посади у зв’язку з
порушенням норм законодавства
25.2. підпорядкована особа підлягає звільненню із займаної посади у 15-денний строк

25.3. одна з названих осіб підлягає переведенню із займаної посади в установленому
порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування, а у разі
неможливості такого переведення, має бути звільнена підпорядкована особа
25.4. вони можуть продовжувати працювати на цих посадах
26. Для яких державних органів законом не передбачено обов’язкової наявності
антикорупційних програм?
26.1. центральні органи виконавчої влади
26.2. обласні ради
26.3. районні державні адміністрації
26.4. обласні державні адміністрації
27. Хто може на законних підставах отримати від однієї особи подарунки, сукупною
вартістю більше двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи
на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки?
27.1. Голова правління громадської організації Центр Протидії Корупції
27.2. член Рахункової палати
27.3. народний депутат України
27.4. сільський голова
28. Що таке рівнозначна посада на державній службі?
28.1. посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з
урахуванням юрисдикції державного органу
28.2. посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень
28.3. посада, що передбачає однакові професійні компетентності
28.4. посада, на якій оплата праці державного службовця буде не меншою від
існуючої
29. У разі, якщо у державного службовця виникають сумніви щодо законності виданого
керівником доручення він...
29.1. повинен все одно виконати таке доручення
29.2. повинен вимагати письмового підтвердження виданого керівником доручення,
після отримання якого слід виконати доручення, одночасно у письмовій формі
повідомивши про нього керівника вищого рівня / орган вищого рівня
29.3. може не виконувати це доручення, повідомивши про нього керівника вищого
рівня / орган вищого рівня
29.4. повинен не виконувати це доручення, повідомивши про нього керівника вищого
рівня / орган вищого рівня
30. Публічна інформація може бути…
30.1. виключно відкритою
30.2. або відкрита, або з обмеженим доступом
30.3. або відкрита, або таємна
30.4. виключно таємною

31. Наведіть види інструментів публічного адміністрування?
31.1. нормативні акти, адміністративні договори як інструмент публічного
адміністрування та плани як інструменти публічного адміністрування
31.2. адміністративні акти, адміністративні договори як інструмент публічного
адміністрування, плани як інструменти публічного адміністрування та фактичні
дії як інструменти публічного адміністрування
31.3. нормативні акти, адміністративні акти, договори як інструмент публічного
адміністрування, плани як інструменти публічного адміністрування
31.4. нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні договори як інструмент
публічного адміністрування, плани як інструменти публічного адміністрування
та фактичні дії як інструменти публічного адміністрування
32. Що є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування в Україні?
32.1. територіальна громада
32.2. органи самоорганізації населення
32.3. місцева рада
32.4. голова місцевої ради
33. Які органи самоорганізації населення передбачені законодавством України?
33.1. сільські, селищні ради
33.2. міські ради
33.3. районні та обласні ради
33.4. будинкові, вуличні, квартальні комітети
34. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст згідно з
Конституцією України?
34.1. місцеві державні адміністрації
34.2. будинкові, вуличні, квартальні комітети
34.3. виконавчі органи відповідної ради
34.4. районні та обласні ради
35. Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл,
селищ і міст для виконання спільних проектів?
35.1. об’єкти комунальної власності
35.2. об’єкти державної власності
35.3. об’єкти приватної власності
35.4. об’єкти державної та комунальної власності
36. Особа влаштовується до державного органу на посаду юрисконсульта, що належить
до посад державної служби. Раніше особа не працювала на державній службі.
Державний орган наполягає на встановлені випробування при прийнятті на посаду.
Чи може особа відмовитися від випробування, і бути прийнятою на роботу без
випробувального терміну, і чому?
36.1. Так, може, оскільки випробування при прийнятті на роботу встановлюється за
згодою сторін трудового договору
36.2. Так, може, але за умови, що керівник державної служби у державному органі
погодиться на прийняття на роботу без встановлення випробування

36.3. Ні, не може, оскільки випробування обов’язково встановлюється при
призначенні на посади державної служби
36.4. Ні, не може, оскільки випробування обов’язково встановлюється при
призначенні на посади державної служби вперше
37. Яка особа не може вступити на державну службу?
37.1. яка має громадянство іншої держави
37.2. яка не має повної вищої освіти у галузі публічного управління та
адміністрування
37.3. яка не володіє іноземною мовою
37.4. усі відповіді правильні
38. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу
державного службовця?
38.1. з першого робочого дня
38.2. з першого робочого дня у разі відсутності випробувального терміну, після
завершення випробувального терміну – у разі його наявності
38.3. з дня видання наказу про призначення на посаду державної служби
38.4. з дня публічного складення Присяги державного службовця
39. Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?
39.1. вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено
конкурс
39.2. вакантні посади державної служби, на які протягом шести місяців поточного
року не оголошено конкурс
39.3. вакантні посади державної служби, на які упродовж року оголошувався конкурс,
але жодна особа не подала свої документи до участі в ньому
39.4. вакантні посади державної служби, на які не передбачено фінансування
40. У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної
служби?
40.1. другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку
посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане
вакантною
40.2. другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку
посаду протягом одного місяця з дня проведення конкурсу, у разі якщо
переможець конкурсу не склав Присягу державного службовця
40.3. кандидат, який переміг в конкурсі, але не склав Присягу державного службовця з
поважних причин, підтверджених документально, має право на призначення на
таку посаду, у разі якщо посада стане вакантною протягом одного року з дня
проведення конкурсу
40.4. кандидат, який переміг в конкурсі, але не склав Присягу державного службовця з
поважних причин, має пріоритетне право на призначення на таку посаду, у разі
якщо посада стане вакантною протягом шести місяців з дня проведення
конкурсу

41. Конфіденційна інформація – це…
41.1. персональні дані
41.2. персональні дані та інформація, доступ до якої обмежено фізичною особою, крім
суб’єктів владних повноважень
41.3. персональні дані та інформація, доступ до якої обмежено фізичною або
юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень
41.4. інформація з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці
42. Відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами
владних повноважень своїх обов'язків – це:
42.1. публічна інформація
42.2. службова інформація
42.3. професійна таємниця
42.4. інформація з обмеженим доступом
43. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на
інформацію:
43.1. якщо ця інформація стосується його особисто
43.2. якщо ця інформація стосується його особисто або його близьких родичів
43.3. незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, але з
обов’язковим поясненням причини подання запиту
43.4. незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні та без
пояснення причини подання запиту
44. Чи може розпорядник інформації надати відповідь на інформаційний запит у строк
більше, ніж 5 робочих днів з дати надходження запиту?
44.1. Ні
44.2. Так, якщо повідомив про це запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту
44.3. Так, якщо надав обґрунтування подовження строків та повідомив про це
запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання
запиту
44.4. Так, якщо обґрунтував подовження строків в усній або письмовій формі у
момент подачі запиту
45. Для звернення до яких суб’єктів, згідно з законом, може використовуватися
електронна петиція як форма колективного звернення:
45.1. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
органів місцевого самоврядування
45.2. Будь-яких органів та посадових осіб державної влади
45.3. Будь-яких органів та посадових осіб державної влади та місцевого
самоврядування
45.4. Будь-яких органів та посадових осіб державної влади та місцевого
самоврядування, а також підприємств, організацій та установ

46. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих
функцій з реалізації державної політики?
46.1. організації, установи, служби
46.2. державні комітети, ради, комісії
46.3. фонди, установи, організації
46.4. служби, агентства, інспекції
47. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумінні Закону
України “Про адміністративні послуги”?
47.1. інформацію про адміністративні послуги та порядок їх надання
47.2. адміністративну послугу
47.3. інформацію про адміністративні послуги та саму послугу
47.4. інформацію про повноваження суб’єкта надання адміністративних послуг
48. В якій формі подаються заяви на отримання адміністративної послуги?
48.1. в письмовій, усній чи електронній формі
48.2. виключно в письмовій формі
48.3. в письмовій чи електронній формі
48.4. в письмовій та електронній формі, а також в усній формі, у разі письмового чи
електронного підтвердження протягом 5 робочих днів
49. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?
49.1. розробка проектів програм соціально-економічного розвитку
49.2. реалізація державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров’я,
культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді
49.3. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму
49.4. вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям,
епізоотіям та їх ліквідації
50. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?
50.1. органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються
50.2. органам, до повноважень яких не належать питання, зазначені у скарзі
50.3. посадовим особам, які є близькими родичами особи, яка подає скаргу
50.4. заборони не встановлено

