Перелік питань для комп’ютерного підсумкового тестування
слухачів професійної програми – керівників і спеціалістів структурних
підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій,
категорій посад «Б» і «В»
Модуль 1.
1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
а) унітарною;
б) суверенною;
в) цілісною і недоторканою;
г) суверенною та невідчужуваною.
2. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи?
а) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені
Конституцією та законами України;
б) з дотриманням принципів поваги до основоположних прав і свобод
людини та неухильного дотримання законності;
в) на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що не заборонені
Конституцією та законами України;
г) на принципах верховенства права.
3. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом?
а) всі правові акти органів влади;
б) розпорядчі акти органів державного управління, що визначають права і
обов’язки громадян;
в) закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і
обов’язки громадян;
г) всі підзаконні нормативно-правові акти.
4. Хто має конституційне право на користування рівним правом
доступу до державної служби?
а) кожен;
б) людина та громадянин;
в) громадянин;
г) громадянин України, який останні п’ять років мешкає на території
України.
5. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
а) громадяни України, які досягли на день їх проведення 21 року;
б) особи, які постійно проживають в Україні і які досягли на день їх
проведення 18 років;
в) громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років;
г) всі дієздатні особи, які проживають в Україні і які досягли на день їх
проведення 21 року.

6. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування?
а) громадяни України;
б) громадяни України та іноземці за виключенням тих, хто перебуває на
території України незаконно;
в) усі;
г) громадяни України і закордонні українці.
7. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та
громадянина в умовах надзвичайного стану?
а) не обмежуються;
б) обмежуються у частині, визначеній Конституцією України;
в) обмежуються без жодних застережень;
г) обмежуються в частині, визначеній окремими законами.
8. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в
Україні?
а) дострокового припинення повноважень Верховної Ради України;
б) зміни території України;
в) податків, бюджету та амністії;
г) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
9. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?
а) єдиним органом законодавчої влади в Україні;
б) вищим органом законодавчої влади в Україні;
в) найвищим органом публічної влади в Україні;
г) єдиним органом установчої влади в Україні.
10. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів
України?
а) Регламентом Верховної Ради України;
б) Конституцією та законами України, указами Президента України,
постановами Верховної Ради України;
в) Конституцією та законами України;
г) Конституцією та законами України, міжнародними договорами
України.
11. Що є підставою для втрати мандата народного депутата України?
а) відмова підписати текст присяги народного депутата України;
б) відмова зачитати текст присяги народного депутата України;
в) відмова зачитати у сесійній залі Верховної Ради України текст присяги
народного депутата України;
г) відмова скласти присягу народного депутата України.
12. Ким скликаються позачергові сесії Верховної Ради України?

а) Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або
на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України;
б) Головою Верховної Ради України на вимогу коаліції депутатських
фракцій;
в) не менш як третиною народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України;
г) коаліцією депутатських фракцій на вимогу Президента України за
погодженням з Головою Верховної Ради України.
13. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина?
а) Верховна Рада України;
б) народні депутати України;
в) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
г) комітети Верховної Ради України та Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини.
14. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути
Президентом України?
а) не більше трьох строків підряд;
б) не більше двох строків підряд;
в) не більше одного строку;
г) обмеження щодо строку відсутні.
15. Які повноваження має Президент України з мотивів
невідповідності актів Кабінету Міністрів України Конституції?
а) скасувати їх дію з одночасним зверненням до Прем'єр-міністра України
щодо їх конституційності;
б) зупинити їх дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду
України щодо їх конституційності;
в) внести до них зміни з метою приведення у відповідність із
Конституцією України;
г) зупинити їх дію з одночасним зверненням до Верховного Суду щодо їх
конституційності.
16. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?
а) Президент України;
б) Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
в) Міністр оборони України;
г) Прем'єр-міністр України.
17. Перед ким відповідальні при здійсненні своїх повноважень голови
місцевих державних адміністрацій?
а) перед Президентом України за власної ініціативи;
б) перед Кабінетом Міністрів України;
в) перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України;

г) перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.
18. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?
а) територіальна громада;
б) органи самоорганізації населення;
в) місцева рада;
г) голова місцевої ради.
19. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ та міст згідно з Конституцією України?
а) місцеві державні адміністрації;
б) будинкові, вуличні, квартальні комітети;
в) виконавчі органи відповідної ради;
г) районні та обласні ради.
20. З якого дня набула чинності Конституція України?
а) з дня, визначеного у Законі України «Про порядок набрання чинності
Конституцією України»;
б) з дня її прийняття;
в) з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення у справі про
набрання чинності Конституцією України;
г) з дня її офіційного оприлюднення.
21. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?
а) політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності;
б) соціального плюралізму та багатоукладності економіки;
в) відсутності цензури і поваги до приватної власності;
г) поваги до культури Українського народу та культури національних
меншин.
22. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і
свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
а) не допускаються;
б) допускаються у визначених Конституцією випадках;
в) допускаються на підставі рішення Конституційного Суду України;
г) допускаються у разі погодження з керівником вищого рівня.
23. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу,
бути позбавлений громадянства?
а) може бути позбавлений державою громадянства і висланий за межі
України;
б) може бути позбавлений громадянства;
в) не може бути позбавлений громадянства;
г) може бути позбавлений лише політичних прав і свобод.
24. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань?

а) кожному;
б) громадянам України та особам без громадянства, які на законних
підставах перебувають на території України;
в) громадянам України;
г) громадянам України та іноземцям.
25. Які особи відповідно до Конституції України не мають права
голосу на виборах та референдумах?
а) молодші 21 року;
б) засуджені, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
в) визнані судом недієздатними;
г) особи, які проходять строкову військову службу.
26. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і
соціальних інтересів?
а) громадяни України;
б) усі, хто працює, крім випадку заборони страйку, на підставі закону;
в) усі фізичні особи, крім тих, хто перебуває на території України
незаконно;
г) особи, які працюють на державній службі.
27. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені
Конституцією України?
а) вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії;
б) пленарне засідання Верховної Ради України;
в) електронна петиція до Президента України;
г) звернення зі скаргою до органу виконавчої влади.
28. Ким призначається всеукраїнський референдум?
а) Верховною Радою України або Президентом України;
б) Центральною виборчою комісією;
в) Конституційною комісією України;
г) усі відповіді правильні.
29. Хто може бути народним депутатом України?
а) громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років,
має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років;
б) громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року,
має право голосу і проживає в Україні протягом останніх десяти років;
в) громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року,
має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років;
г) 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.
30. Ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради
України?

а) Президентом України за погодженням з Верховною Радою України і
проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України;
б) Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня
опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної
Ради України;
в) Верховною Радою України за поданням Президента України і
проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України;
г) Верховною Радою України за погодженням з Президентом України і
проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
31. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів
України?
а) складення присяги народного депутата України;
б) підписання тексту присяги народного депутата України;
в) скріплення своїм підписом присяги народного депутата України;
г) скріплення присяги народного депутата України своїм підписом під її
текстом та отримання мандата.
32. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради
України?
а) Конституцією України;
б) Регламентом Верховної Ради України;
в) Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України;
г) Законом України «Про статус народного депутата України».
33. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і
громадянина?
а) Верховна Рада України;
б) Президент України;
в) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
г) Кабінет Міністрів України.
34. Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і
оборони України?
а) Голова Верховної Ради України;
б) Прем'єр-міністр України;
в) Міністр внутрішніх справ України;
г) Міністр закордонних справ України.
35. На кого покладається у разі дострокового припинення
повноважень Президента України виконання обов’язків Президента
України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?
а) Голову Верховної Ради України;
б) Прем'єр-міністра України;

в) Голову Верховного Суду;
г) Голову Конституційного Суду України.
36. Які акти видає Президент України на основі та на виконання
Конституції і законів України?
а) укази і постанови;
б) укази і розпорядження;
в) укази і доручення;
г) накази і розпорядження.
37. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови
місцевих державних адміністрацій?
а) Президентом України;
б) Прем'єр-міністром України;
в) Президентом України за поданням Верховної Ради України;
г) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
38. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?
а) 3 роки;
б) 4 роки;
в) 5 років;
г) 7 років.
39. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських,
районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?
а) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради
чи відповідного голови, обраних на чергових виборах;
б) в останню неділю листопада п’ятого року повноважень відповідної
ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах;
в) в останню неділю березня п’ятого року повноважень відповідної ради
чи відповідного голови, обраних на чергових виборах;
г) в останню неділю квітня п’ятого року повноважень відповідної ради чи
відповідного голови, обраних на чергових виборах.
40. На що поширюється суверенітет України?
а) місто Київ;
б) Київська область та суміжні з нею області;
в) всю територію України;
г) виключно на обласні центри України.
41. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканості?
а) військові формування, організація і порядок діяльності яких
визначаються законом;
б) Збройні Сили України;
в) Збройні Сили України і інші військові формування;
г) Службу безпеки України і правоохоронні органи держави.

42. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові
акти?
а) не мають зворотної дії;
б) мають зворотну дію;
в) не мають зворотної дії, окрім випадків коли вони пом’якшують чи
скасовують відповідальність особи;
г) мають зворотну дію в умовах надзвичайного та воєнного стану.
43. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за
її межами?
а) піклування;
б) надання допомоги;
в) піклування та захист;
г) захист.
44. Хто має право на участь в управлінні державними справами?
а) усі фізичні особи;
б) громадяни України;
в) громадяни України та особи без громадянства, які на законних
підставах перебувають на території України;
г) іноземці, які проживають в Україні останні 10 років.
45. Кому відповідно до Конституції України належить право на
свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?
а) кожній фізичній особі;
б) громадянам України та особам без громадянства, які на законних
підставах перебувають на території України;
в) громадянам України;
г) громадянам України та біженцям.
46. Кому гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади?
а) кожній людині і громадянину;
б) фізичні особи, за умови попереднього розгляду цієї скарги органом
державної влади;
в) виключно громадяни України;
г) громадяни України, за умови попереднього розгляду цієї скарги
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
47. Як Конституція України врегульовує використання в Україні
примусової праці?
а) забороняє;
б) дозволяє;
в) не містить норм щодо використання примусової праці;
г) відносить питання до сфери компетенції Кабінету Міністрів України.

48. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським
референдумом?
а) про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України;
б) про прийняття нової редакції Конституції України;
в) про зміну території України;
г) про загальнодержавні податки і збори.
49. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?
а) на загальних демократичних виборах шляхом таємного голосування
строком на п’ять років;
б) народом – єдиним джерелом влади у державі шляхом таємного
голосування строком на п’ять років;
в) на основі міжнародних стандартів організації та проведення виборів
шляхом таємного голосування строком на п’ять років;
г) на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на п’ять років.
50. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів
народних депутатів України?
а) законом України;
б) Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України;
в) актами Верховної Ради України та актами Центральної виборчої
комісії;
г) виключно Конституцією України.
51. За що не несуть юридичної відповідальності народні депутати
України?
а) за перешкоджання роботі Верховної Ради України і її органам;
б) за результати голосування або висловлювання у парламенті та його
органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп;
в) за порушення норм Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України»;
г) за наслідки голосування у парламенті та його органах.
52. Що належить до повноважень Верховної Ради України у
бюджетній сфері?
а) розробка та ухвалення проекту закону про Державний бюджет України;
б) організація виконання Державного бюджету України;
в) подання звіту про виконання Державного бюджету України;
г) затвердження Державного бюджету України.
53. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента
України до присяги?
а) Голова Верховної Ради України;
б) Голова Верховного Суду;
в) Голова Конституційного Суду України;
г) Голова Центральної виборчої комісії.

54. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою
Верховної Ради України Президент України?
а) Прем'єр-міністра України;
б) Міністра оборони України;
в) Генерального прокурора України;
г) Голову Служби безпеки України.
55. Прийняття яких рішень не належить до повноважень Президента
України згідно з Конституцією України?
а) прийняття рішення про визнання іноземних держав;
б) прийняття рішення про прийняття до громадянства України та
припинення громадянства України;
в) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
г) відсутня правильна відповідь.
56. Чим визначаються відповідно до
повноваження Кабінету Міністрів України?
а) Конституцією України;
б) Конституцією та законами України;
в) постановами Кабінету Міністрів України;
г) указами Президента України.

Конституції

України

57. Яку функцію здійснює прокуратура України?
а) підтримання публічного обвинувачення в суді;
б) представництва інтересів громадянин;
в) забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
г) проведення досудового слідства.
58. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією
України?
а) сільські, селищні ради;
б) міські ради;
в) районні та обласні ради;
г) будинкові, вуличні, квартальні комітети.
59. Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів
сільської, селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення,
реорганізації, ліквідації?
а) сесією відповідної ради;
б) законом України;
в) регламентом територіальної громади;
г) рішенням виконавчого комітету відповідної ради.
50. Яка форма державного устрою в Україні?
а) Україна є унітарною державою;
б) Україна є федеративною державою;

в) Україна є децентралізованою державою;
г) відсутня правильна відповідь.

Модуль 2.
1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції?
а) Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з
питань запобігання корупції;
б) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне
бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
в) органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України;
г) Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України,
Національне агентство з питань запобігання корупції.
2. На який строк призначаються члени Національного агентства з
питань запобігання корупції?
а) 2 роки;
б) 4 роки;
в) 6 років;
г) безстроково.
3. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва
основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
а) у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю;
б) у забороні здійснювати благодійну діяльність;
в)
у
забороні
займатися
іншою
оплачуваною
діяльністю,
підприємницькою діяльністю та входити до складу виконавчих, контрольних чи
наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку;
г) у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю.
4. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або
визначений законом державний орган про наявність у неї реального чи
потенційного конфлікту інтересів?
а) протягом 10 календарних днів з моменту, коли особа дізналася чи
повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів;
б) законом не передбачено такого обов’язку;
в) протягом 5 робочих днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна
була дізнатися про наявність конфлікту інтересів;
г) не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи
повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів.

5. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах
реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього
підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про
відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?
а) вказана обставина є такою, що пом'якшує відповідальність особи за
прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів;
б) вказана обставина жодним чином не впливає на притягнення особи до
відповідальності за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів;
в) вказана обставина є такою, що обтяжує відповідальність особи за
прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів;
г) така особа звільняється від відповідальності за прийняття рішення в
умовах конфлікту інтересів.
6. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття
рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу
службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?
а) конфлікт інтересів пов’язаний з конкретними повноваженнями особи;
б) в органі наявні працівники, яких можливо наділити окремими
службовими повноваженнями, які виконує особа з конфліктом інтересів;
в) конфлікт інтересів не має постійного характеру;
г) перерозподіл повноважень не впливає на можливість виконання
особою службових завдань.
7. Які випадки обов’язкового подання декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування?
а) при вступі на службу та двічі на рік під час проходження служби;
б) щорічно під час проходження служби та у разі встановлення за
результатами моніторингу способу життя невідповідності рівня життя суб’єкта
декларування задекларованим ним майну і доходам;
в) при вступі на службу, щорічно під час проходження служби, при
припиненні служби та наступного року після припинення служби;
г) при вступі на службу, протягом першого року перебування на службі
та при припиненні служби.
8. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» є викривачем?
а) особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є
достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою;
б) посадова особа Національного агентства з питань запобігання корупції;

в) особа, до кола посадових обов’язків якої входить викриття фактів
корупції;
г) працівник правоохоронного органу, якому повідомляють про виявлені
факти корупції.
9. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень,
пов’язаних з корупцією»?
а) службова особа не повідомила керівника про реальний конфлікт
інтересів;
б) державний службовець займається підприємницькою діяльністю;
в) службова особа прийняла неправомірну вигоду за сприяння у наданні в
користування приватній компанії земельної ділянки;
г) службова особа подала декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, на 10 днів пізніше від
встановленого законом строку.
10. У який період може здійснюватися повна перевірка декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих
відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на
наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення?
а) тільки у період здійснення суб’єктом декларування діяльності,
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
б) у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом
одного року після припинення такої діяльності;
в) у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом
двох років після припинення такої діяльності;
г) у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом
трьох років після припинення такої діяльності.
11. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України
«Про запобігання корупції»?
а) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою –
суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення з використанням
конфлікту інтересів;
б) діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1
ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено
кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

в) діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1
ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
г) умисне або необережне діяння (злочин або адміністративне
правопорушення), що містить ознаки корупції, вчинене особою,
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
12. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень?
а) кримінальна, адміністративна та цивільно-правова;
б) виключно кримінальна;
в) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна;
г) кримінальна та адміністративна.
13. Що таке неправомірна вигода?
а) майно, право на майно або дії майнового характеру;
б) матеріальні чи нематеріальні цінності;
в) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового
характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на
те підстав;
г) гроші, будь-яке майно, переваги, пільги, послуги, матеріальні чи
нематеріальні активи, будь-які вигоди нематеріального чи негрошового
характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на
те підстав.
14. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється
дія Закону України «Про запобігання корупції»?
а) якщо їх вартість не перевищує один прожитковий мінімум для
працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка;
б) які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім
випадків, передбачених частиною першою статті 23 цього Закону, якщо
вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для
працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а
сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб)
протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки;
в) якщо сукупна вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків
одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день
прийняття подарунка;
г) якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий
мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка,

одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи
(групи осіб) протягом року, не перевищує трьох прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято
подарунки.
15. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері
запобігання корупції?
а) законами України «Про Національне антикорупційне бюро України»,
«Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;
б) Законом України «Про запобігання корупції»;
в) Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Законом України «Про
запобігання корупції» та іншими законами, а також прийнятими на їх
виконання іншими нормативно-правовими актами;
г) Законом України «Про запобігання корупції» та прийнятими на його
основі іншими нормативно-правовими актами.
16. Протягом скількох робочих днів надається можливість
претенденту на посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за
результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих
претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який)
організовує проведення спеціальної перевірки?
а) протягом трьох робочих днів надати письмове пояснення за таким
фактом та/або виправити таку розбіжність;
б) протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким
фактом та/або виправити таку розбіжність;
в) протягом семи днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або
виправити таку розбіжність;
г) протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким
фактом та/або виправити таку розбіжність.
17. Яким органом проводиться спеціальна перевірка відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про
притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості,
її зняття, погашення?
а) Національною поліцією;
б) Національною поліцією і Державною судовою адміністрацією України;
в) Державною пенітенціарною службою України;

г) усі відповіді правильні.
18. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб
безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки
Крим, органам місцевого самоврядування?
а) послуги та майно, крім тих, що надходять (або надаються) від
благодійних та неприбуткових організацій;
б) послуги та майно, крім тих, що надаються як благодійна допомога
фізичними або юридичними особами;
в) грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові
переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або
чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України;
г) усі відповіді правильні.
19. Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?
а) кримінальна;
б) адміністративна;
в) адміністративна або кримінальна;
г) цивільно-правова.
20. Зазначте, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється
дія Закону України «Про запобігання корупції»?
а) депутати усіх рівнів місцевих рад;
б) громадяни іноземних держав, які є членами наглядових рад юридичних
осіб приватного права;
в) члени Кабінету Міністрів України;
г) посадові особи юридичних осіб публічного права.
21. Який статус Національного агентства з питань запобігання
корупції?
а) консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при
Президентові України;
б) центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який
забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику;
в) спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції,
підпорядкований Раді національної безпеки і оборони;
г) орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне
переслідування корупційних злочинів.

22. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного
агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?
а) звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції з обґрунтованим висновком для складення протоколу про таке
правопорушення;
б) поінформувати спеціально уповноважений підрозділ Служби безпеки
України для складення протоколу про таке правопорушення;
в) скласти протокол про таке правопорушення, який направляється до
суду згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції;
г) повідомити про це керівника правопорушника для ініціювання
складення протоколу про таке правопорушення спеціально уповноваженими
суб’єктами у сфері протидії корупції.
23. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження
після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування?
а) протягом двох років;
б) протягом шести місяців;
в) протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо
розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації,
яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень;
г) протягом одного року, крім безстрокового обмеження представляти
інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган,
підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент
припинення відповідної діяльності.
24. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення
від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її
призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту
інтересів?
а) протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення виносить
підлеглій особі попередження про неприпустимість зловживань при прийнятті
рішень в умовах конфлікту інтересів;
б) протягом 30 календарних днів надсилає повідомлення до
Національного агентства з питань запобігання корупції, після роз’яснення від
якого вирішує питання про врегулювання конфлікту інтересів;
в) протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає
рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє
відповідну особу;
г) протягом 3 робочих днів приймає рішення про відсторонення підлеглої
особи від виконання службових повноважень до самостійного врегулювання
нею конфлікту інтересів.
25. Який з перелічених механізмів не належить до заходів
зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?
а) переведення особи на іншу посаду;

б) самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким
виник конфлікт інтересів;
в) обмеження доступу особи до певної інформації;
г) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів.
26. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення
зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?
а) перевірка визначеним керівником органу працівником змісту проектів
рішень, що розробляються особою, з питань, пов’язаних із предметом
конфлікту інтересів;
б) виконання особою завдання у присутності визначеного керівником
органу працівника;
в) участь уповноваженої особи Національного агентства з питань
запобігання корупції в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без
права голосу;
г) оприлюднення прийнятого особою рішення, пов’язаного з наявним у
неї конфліктом інтересів.
27. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно?
а) суб’єкт декларування упродовж семи днів після подання декларації має
право подати виправлену декларацію;
б) суб’єктам декларування забороняється виправляти помилки в поданих
деклараціях;
в) суб’єкт декларування упродовж десяти днів після подання декларації
має право подати виправлену декларацію;
г) суб’єкт декларування шляхом обміну електронними листами з
Національним агентством з питань запобігання корупції погоджує внесення до
декларації виправлень, якщо агентство надасть йому таку можливість.
28. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника
органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»
іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?
а) наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи,
містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;
б) анонімні повідомлення не підлягають розгляду;
в) повідомлення складене за формою, визначеною Національним
агентством з питань запобігання корупції;
г) анонімне повідомлення стосується лише кримінального корупційного
правопорушення.
29. Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування?
а) тільки ті, що перебувають у власності суб’єкта декларування;

б) перебували у власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, але
були відчужені ними за 3 роки до подання декларації;
в) належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві
приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві
користування;
г) належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві
приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві
користування, за умови, що відповідні права на ці об’єкти набуті у звітному
періоді.
30. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції»?
а) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою
мінімальної ринкової;
б) грошові кошти або інше майно, які надають/одержують безоплатно або
за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
в) нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною,
нижчою мінімальної ринкової;
г) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно.
31. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання
корупції»?
а) протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими
особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення;
б) використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього
Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей
з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі,
зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними
можливостей;
в) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави,
спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для
одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
г) використання особою наданих їй службових повноважень та
пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди.
32. Що таке потенційний конфлікт інтересів?
а) наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої
службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність
чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій
під час виконання зазначених повноважень;
б) суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень;
в) суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших
осіб;
г) суперечність між інтересами державної служби або органу, у якому
працює особа, та інтересами інших фізичних та/або юридичних осіб.
33. Що таке антикорупційна експертиза?
а) діяльність із встановлення у вчиненому діянні ознак корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення;
б) діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах
нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими
нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або
правопорушень, пов’язаних з корупцією;
в) діяльність із виявлення в нормативно-правових актах чи їх проектах
положень, які містять корупційну складову;
г) діяльність із визначення потенційного чи реального конфлікту
інтересів.
34. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення
корупційного злочину?
а) у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України»;
б) у Законі України «Про запобігання корупції»;
в) у Антикорупційній стратегії;
г) у Кримінальному кодексі України.
35. Національне агентство з питань запобігання корупції є
колегіальним органом, до складу якого входить?
а) п’ять членів;
б) шість членів;
в) дев’ять членів;
г) дванадцять членів.
36. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює
призначення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами
спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента
на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих
відомостей?
а) негайно повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи та
відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду;
б) повідомляє протягом одного робочого дня про виявлений факт
правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на
посаду;
в) повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт
правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на
посаду;

г) повідомляє протягом семи робочих днів про виявлений факт
правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на
посаду.
37. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія
Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати
декларацію за минулий рік?
а) до 1 квітня;
б) до 1 травня;
в) до 1 вересня;
г) до 31 грудня.
38. Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила
корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією,
до дисциплінарної відповідальності?
а) якщо судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї
стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності;
б) у випадку звернення з відповідним клопотанням до керівника зборів
трудового колективу;
в) за наявності вмотивованого подання прокурора;
г) законом не передбачено таких підстав.
39. Оберіть правильний варіант поведінки суб’єкта декларування особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, щодо можливості самостійного виправлення нею
помилок у поданій декларації:
а) упродовж 7 днів після подання декларації суб’єкт декларування має
право подати виправлену декларацію;
б) суб’єктам декларування заборонено самостійно виправляти помилки в
поданих ними деклараціях;
в) суб’єкт декларування протягом 10 календарних днів подає нову
декларацію на заміну раніше поданої, без попередження та згоди на заміну з
боку Національного агентства з питань запобігання корупції;
г) суб’єкт декларування протягом 10 днів шляхом листування з
Національним агентством з питань запобігання корупції погоджує можливість
внесення до декларації виправлень в будь-який зручний для сторін час.
40. Який механізм ухвалення рішень Національним агентством з
питань запобігання корупції?
а) рішення приймаються одноголосно усіма членами Національного
агентства з питань запобігання корупції, кожен член має право: утриматись від
голосування за рішення, проголосувати проти ухвалення рішення, викласти
письмово окрему думку, яка додається до протоколу засідання;
б) рішення приймаються більшістю голосів від загального складу
Національного агентства з питань запобігання корупції без права утримуватись

від голосування, кожен член має право викласти письмово окрему думку, яка
додається до протоколу засідання;
в) рішення приймаються двома третинами голосів від загального складу
Національного агентства з питань запобігання корупції без права утримуватись
від голосування;
г) рішення приймаються простою більшістю голосів членів
Національного агентства з питань запобігання корупції.
41. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону
України «Про запобігання корупції»?
а) народні депутати України;
б) Президент України;
в) члени Кабінету Міністрів України;
г) сільські, селищні, міські голови.
42. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної
політики (Антикорупційна стратегія)?
а) Президентом України;
б) Кабінетом Міністрів України;
в) Радою національної безпеки і оборони України;
г) Верховною Радою України.
43. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування
близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у
встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?
а) до обох осіб застосовується звільнення;
б) застосовується переведення, яке усуває пряме підпорядкування, а у
випадку неможливості переведення – звільнення підпорядкованої близької
особи;
в) обидві особи продовжують працювати в умовах прямого
підпорядкування до самостійного усунення відносин прямого підпорядкування;
г) до обох осіб застосовується дисциплінарне стягнення у виді
позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, строком до 1 року.
44. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів
відповідно до закону?
а) направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції
запиту щодо роз’яснення на предмет наявності або відсутності конфлікту
інтересів;
б) позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням
підтверджуючих документів керівнику;

в) утримання від вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту
інтересів;
г) внесення керівнику пропозицій щодо заходів врегулювання конфлікту
інтересів та їх реалізація за умови погодження керівником.
45. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?
а) лише спеціально створена в органі комісія для розгляду ситуацій щодо
конфлікту інтересів;
б) лише керівник органу або керівник структурного підрозділу, в якому
працює особа;
в) лише керівник Національного антикорупційного бюро України;
г) лише керівник Національного агентства з питань запобігання корупції.
46. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на
іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її
службовій діяльності?
а) конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер;
б) відсутні вакантні посади, які за своїми характеристиками відповідають
особистим та професійним якостям особи, в якої виник конфлікт інтересів;
в) конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення такої
особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в
його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень
та функцій;
г) особа згодна на її переведення на нижчу посаду у зв’язку з наявним у
неї конфліктом інтересів.
47. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в
Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
а) протягом одного року з моменту внесення в реєстр;
б) вся інформація зберігається безстроково;
в) упродовж всього часу виконання особою функцій держави або
місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення
виконання зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається
безстроково;
г) упродовж всього часу виконання особою функцій держави або
місцевого самоврядування, а також упродовж десяти років після припинення
виконання зазначених функцій.

48. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають
обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції»?
а) будь-якої антикорупційної експертизи;
б) експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на
розгляд Кабінету Міністрів України;
в) експертизи, що здійснюється Міністерством юстиції України;
г) експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення
корупціогенних факторів.
49. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт
декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію?
а) 3 днів;
б) 7 днів;
в) 10 днів;
г) одного місяця.
50. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про
запобігання корупції»?
а) особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають
взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону
(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру
сімейних), у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а
також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати,
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід,
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть,
теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
б) подружжя, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати і сестри,
усиновлювачі, усиновлені;
в) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки,
усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які мають взаємні права та
обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, крім осіб, що
пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки;
г) батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та
інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього
Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.

51. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?
а) різновид корупційного правопорушення, за яке настає виключно
адміністративна відповідальність;
б) суміжне до корупційного правопорушення діяння, за яке законом
встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільноправову відповідальність, вчинене суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 Закону
України «Про запобігання корупції»;
в) діяння, що не містить ознак корупції, але за яке настає виключно
адміністративна відповідальність;
г) діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом
України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене
особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову
відповідальність.
52. Що таке реальний конфлікт інтересів?
а) суперечність між особистими інтересами особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інтересами
фізичних або юридичних осіб;
б) наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої
службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність
чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій
під час виконання зазначених повноважень;
в) наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу особи, у тому
числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі тих, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях;
г) суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень.
53. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання
корупції»?
а) особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі
повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші
особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають
характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не
перебувають у шлюбі;

б) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки,
усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які пов’язані спільним побутом і
мають взаємні права та обов’язки;
в) подружжя, а також їхні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою
і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов’язки;
г) батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та
інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього
Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.
54. Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?
а) правові та організаційні засади функціонування системи запобігання
корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних
антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних
правопорушень;
б) засади запобігання та протидії корупції в Україні, механізм
функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції,
правила щодо усунення конфлікту інтересів та стратегію попередження
корупційних правопорушень;
в) нормативно-правові чинники, які сприяють запобіганню корупції та
усуненню її негативних наслідків для суспільства, систему недопущення
конфлікту інтересів, правила належного подання декларацій особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
г) комплекс організаційних, правових і правозастосовних заходів,
спрямованих на запобігання корупції з боку осіб, уповноважених на конання
функцій держави або місцевого самоврядування, та профілактику корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень.

55. Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю
Національного агентства з питань запобігання корупції?
а) через громадську раду при Національному агентстві з питань
запобігання корупції, максимальна кількість членів якої не повинна
перевищувати 24 осіб, які обираються на підставі результатів конкурсу;
б) через громадську раду при Національному агентстві з питань
запобігання корупції, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів
України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу;
в) через громадську раду при Національному агентстві з питань
запобігання корупції, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів

України з 10 осіб на підставі результатів конкурсу та з погодженням з Головою
Національного агентства з питань запобігання корупції;
г) через громадську раду при Національному агентстві з питань
запобігання корупції, персональний склад якої затверджується Верховною
Радою України.
56. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою
згодою особи, яка претендує на зайняття посади?
а) у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання
згоди на проведення спеціальної перевірки;
б) у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня
надання згоди на проведення спеціальної перевірки;
в) у строк, що не перевищує тридцяти календарних днів з дня надання
згоди на проведення спеціальної перевірки;
г) у строк, що не перевищує шістдесяти календарних днів з дня надання
згоди на проведення спеціальної перевірки.
57. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких
поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
а) шляхом надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу,
де працює (проходить службу) особа, уповноважена на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
б) шляхом надання паперової форми декларації до Національного
агентства з питань запобігання корупції до 1 травня;
в) шляхом надання паперової форми декларації до Національного
агентства з питань запобігання корупції, а для осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище, – шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті Національного агентства електронної декларації;
г) шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з
питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що
визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.
58. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у
вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?
а) відсторонення від виконання повноважень на посаді в порядку,
визначеному законом;
б) звільнення з відповідної посади органу державної влади або місцевого
самоврядування;

в) звільнення на підставі трудового договору, відповідно до Кодексу
законів про працю України та інших законів України;
г) усі відповіді правильні.
59. На який орган Законом України «Про запобігання корупції»
покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
а) Міністерство юстиції України;
б) Міністерство внутрішніх справ України;
в) Національне антикорупційне бюро;
г) Національне агентство з питань запобігання корупції.
60. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії держави
Україна?
а) стан висвітлення проблем щодо економічного розвитку країни в ЗМІ та
експертних висновках;
б) статистичні показники щодо динаміки внутрішнього валового
продукту;
в) статистичні показники щодо динаміки притягнення осіб до юридичної
відповідальності державних службовців;
г) аналіз ситуації щодо корупції, а також результатів виконання
попередньої Антикорупційної стратегії.

Модуль 3.
1. Що таке професійна компетентність державного службовця?
а) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління;
б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати
спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові
якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання,
професійного та особистісного розвитку;
в) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання
службової дисципліни;
г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають
на державній службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти
інноваційними технологіями.
2. Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А»
(вищий корпус державної служби)?
а) Державний секретар Кабінету Міністрів України;
б) керівник апарату Конституційного Суду України;
в) керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів
України;
г) керівник центрального органу виконавчої влади.
3. Кого зобов’язаний повідомити державний службовець, якщо він
отримав наказ (розпорядження), доручення від керівника вищого рівня?
а) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби;
б) безпосереднього керівника;
в) керівника державного органу;
г) відсутня правильна відповідь.
4. Хто відповідає за реалізацію державної політики з питань
управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування
та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу
на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші
функції, передбачені законодавством?
а) відділ кадрів;
б) служба управління персоналом;
в) відділ організаційного забезпечення;
г) кадрова служба.
5. На що не має права державний службовець?
а) брати участь у страйках;
б) брати участь у мітингах;
в) бути членом профспілки;
г) подавати електронні петиції до Президента України.

6. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати
особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»?
а) загальний трудовий стаж понад десять років;
б) досвід керівної роботи на державній службі не менше семи років;
в) досвід роботи в профільних громадських організаціях;
г) загальний стаж роботи не менше семи років.
7. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?
а) призначення на посаду за результатами конкурсу;
б) призначення на посаду служби за результатами проходження
стажування;
в) обрання на посаду державної служби за результатами незалежного
тестування;
г) призначення на посаду на підставі результатів проходження поліграфа.
8. Відповідно до якого акта проводиться конкурс на зайняття
вакантної посади державної служби?
а) відповідно до Регламенту Верховної Ради України;
б) відповідно до Конституції України;
в) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
г) відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України.
9. Який документ не подають державні службовці, які бажають взяти
участь у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому
проводиться конкурс?
а) копію паспорта громадянина України;
б) копію документа про освіту;
в) медичну довідку про стан здоров’я;
г) заповнену особову картку встановленого зразка.
10. До якого державного органу має право оскаржити рішення
конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір
на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»?
а) до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері державної служби або до суду;
б) до Генеральної Прокуратури України;
в) до Секретаріату Кабінету Міністрів України;
г) відсутня правильна відповідь.
11. Ким організовується складення Присяги державного службовця
особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
а) керівником державної служби;
б) службою управління персоналом;
в) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби;
г) безпосереднім керівником новопризначеного державного службовця.

12. Скільки рангів встановлюється для державних службовців
відповідно до Закону України «Про державну службу»?
а) 9 рангів;
б) 10 рангів;
в) 11 рангів;
г) 12 рангів.
13. У якому випадку державний службовець може бути позбавлений
рангу?
а) у разі переходу на посаду нижчої категорії;
б) у разі звільнення з державної служби;
в) за рішенням суду;
г) у разі виходу на пенсію.
14. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?
а) реорганізація державного органу;
б) зміна посадових обов`язків;
в) зміна назви структурного підрозділу державного органу, не пов`язана зі
зміною функцій державного органу;
г) зміна умов оплати праці.
15. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації
державних службовців?
а) не рідше одного разу на три роки;
б) не рідше одного разу на два роки;
в) не рідше одного разу на п`ять років;
г) постійно протягом проходження служби.
16. Протягом якого строку з метою підвищення рівня професійної
компетентності державного службовця може проводитися його стажування
з відривом від служби?
а) до одного місяця;
б) до двох місяців;
в) від одного до трьох місяців;
г) від одного до шести місяців.
17. Який загальний розмір премій (місячна або квартальна) з 01 січня
2019 року може отримати державний службовець за рік?
а) до 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік;
б) до 50 відсотків фонду його посадового окладу за рік;
в) до 70 відсотків фонду його посадового окладу за рік;
г) до 75 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

18. Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних
службовців?
а) надання службового житла у випадках і порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України; надання матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань;
б) надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань; безплатне медичне обслуговування у державних та комунальних
закладах охорони здоров'я;
в) надання службового житла, надання матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань; безплатне медичне обслуговування у
державних та комунальних закладах охорони здоров'я;
г) забезпечення житлом із державного фонду в установленому порядку;
надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
19. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного
проступку, щоб державного службовця не можна було притягнути до
дисциплінарної відповідальності?
а) шість місяців;
б) десять місяців;
в) один рік;
г) один місяць.
20. Яке розслідування може проводитися з метою визначення
наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку
державного службовця?
а) дисциплінарне розслідування;
б) адміністративне розслідування;
в) службове розслідування;
г) спеціальне розслідування.
21. Хто є керівником державної служби в державному органі?
а) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в
державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення
повноважень з питань державної служби та організації роботи інших
працівників у цьому органі;
б) посадова особа, наділена державно-владними і розпорядчими
повноваженнями;
в) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі
державного управління;
г) безпосередній керівник державних службовців.
22. Яке право належить до майнових прав державних службовців?
а) на чітке визначення посадових обов’язків;
б) на пенсійне забезпечення;
в) на належні для роботи умови праці та їх матеріально-технічне
забезпечення;

г) на оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової
діяльності, стажу державної служби та рангу.
23. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у
нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу
(розпорядження), доручення?
а) звернутися до органів прокуратури;
б) не виконувати такого наказу (розпорядження) або доручення;
в) звернутися до відповідних правоохоронних органів (Національна
поліція України, Служба безпеки України, Національне агентство з питань
запобігання корупції);
г) вимагати письмового підтвердження виданого керівником наказу
(розпорядження) або доручення, після отримання якого виконати його, але
одночасно у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або
орган вищого рівня.
24. Яке право характеризує службовий статус державних службовців?
а) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
б) чітке визначення посадових обов’язків;
в) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
г) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій, у
випадках, передбачених законом.
25. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби у разі
отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права
на державну службу?
а) провести службове розслідування;
б) передати справу до органів прокуратури;
в) не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати
державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь;
г) винести це питання на загальні збори (конференцію) державних
службовців державного органу.
26. Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на
зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі,
юрисдикція якого поширюється на всю територію України?
а) досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи"В" або
досвід служби в органах місцевого самоврядування;
б) досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше п’яти
років.
в) досвід служби в органах місцевого самоврядування та вільне володіння
іноземною мовою;
г) досвід роботи на керівних посадах у державних організаціях,
підприємствах, установах і закладах та вільне володіння однією з офіційних
мов Ради Європи.

27. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби,
набуває статусу державного службовця?
а) з дня публічного складення Присяги державного службовця та
підписання тексту Присяги;
б) з дня видання наказу про призначення на посаду державної служби;
в) з дня публічного складення Присяги державного службовця;
г) з дня публічного скріплення особистим підписом Присяги державного
службовця.
28. На які вакантні посади державної служби може проводитись
закритий конкурс?
а) на посади, пов’язані з роботою в дипломатичних установах України за
кордоном;
б) на посади, пов’язані з роботою в Адміністрації Президента;
в) на посади, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної
підготовки, оборони та національної безпеки;
г) на посади, пов’язані з укомплектуванням військово-цивільних
адміністрацій в окремих районах Донецької та Луганської областей.
29. Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть
участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби?
а) постановою Кабінету Міністрів України про тестування публічних
службовців;
б) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби;
в) Конституцією та законами України, указами Президента України;
г) Порядком проведення конкурсу, затвердженим Кабінетом Міністрів
України.
30. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної
служби категорій «Б» і «В»?
а) керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
б) керівником державної служби;
в) керівником державної служби за погодженням з Кабінетом Міністрів
України;
г) керівником державної служби за погодженням з Державним секретарем
Кабінету Міністрів України.
31. На які категорії посад державної служби здійснюється виключно
строкове призначення?
а) категорії «А»;
б) категорії «А», «Б», «В»;
в) категорії «Б»;
г) категорії «А» і «Б».

32. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги
державних службовців?
а) через два роки після призначення на посаду;
б) через рік після призначення на посаду;
в) через шість місяців після призначення на посаду;
г) одночасно з призначенням на посаду.
33. У якому випадку не допускається переведення державного
службовця і є обов’язковим проведення конкурсу?
а) на рівнозначну вакантну посаду державної служби;
б) на рівнозначну вакантну посаду державної служби в іншу місцевість;
в) на нижчу вакантну посаду державної служби;
г) на вищу посаду державної служби.
34. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про
зміну істотних умов служби?
а) не пізніш як за 60 календарних днів;
б) не пізніш як за 50 календарних днів;
в) не пізніш як за 40 календарних днів;
г) не пізніш як за 30 календарних днів.
35. В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за
результатами оцінювання службової діяльності?
а) отримання негативної оцінки;
б) отримання двох підряд негативних оцінок;
в) отримання трьох підряд негативних оцінок;
г) отримання догани.
36. За рахунок чого формується фонд оплати праці державних
службовців?
а) коштів державного бюджету;
б) коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до
державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
в) коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до
державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
г) коштів державного бюджету України та інших джерел, які визначені
для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої влади,
затвердженими указами Президента України та постановами
Кабінету
Міністрів України.
37. Які види заохочень застосовуються до державних службовців за
бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги?
а) дострокове присвоєння рангу, представлення до урядової відзнаки,
представлення до державної нагороди, надання додаткової оплачуваної
відпустки;

б) оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною грамотою,
іншими відомчими відзнаками державного органу, дострокове присвоєння
рангу, представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення
урядовою нагородою, представлення до відзначення державними нагородами;
в) грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України, представлення до урядової відзнаки,
представлення до державної нагороди;
г) грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України, дострокове присвоєння рангу, представлення до
державних нагород та присвоєння почесних звань.
38. Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень?
а) 36 годин на тиждень;
б) 38 годин на тиждень;
в) 40 годин на тиждень;
г) законодавством не встановлено.
39. Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного
службовця?
а) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського
народу;
б) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного
службовця;
в) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в
неправомірних особистих інтересах інших осіб;
г) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.
40. Яка тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
державних службовців, якщо законом не передбачено більш тривалої
відпустки?
а) 28 календарних днів;
б) 30 робочих днів;
в) 30 календарних днів;
г) один місяць.
41. Що таке рівнозначна посада на державній службі?
а) посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з
урахуванням юрисдикції державного органу;
б) посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень;
в) посада, що передбачає однакові професійні компетентності;
г) посада, на якій оплата праці державного службовця буде не меншою
від існуючої.

42. Якими актами встановлюються обов’язки державного
службовця?
а) виключно Законом України «Про державну службу»;
б) Законом України «Про державну службу» та постановами Кабінету
Міністрів України;
в) законами, підзаконними нормативно-правовими актами, а також
положеннями про структурні підрозділи державних органів та посадовими
інструкціями, затвердженими керівниками державної служби в цих органах;
г) наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
43. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби?
а) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;
б) Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для
призначення на посади державної служби категорії «А»;
в) Верховною Радою України;
г) Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України.
44. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження)
керівника або особи, яка виконує його обов’язки?
а) письмово або усно;
б) усно;
в) письмово;
г) письмово і за умови погодження державного службовця на його
виконання.
45. Яка особа не може вступити на державну службу?
а) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
б) не має повної вищої освіти у галузі публічного управління та
адміністрування;
в) не володіє двома робочими мовами Ради Європи;
г) усі відповіді правильні.
46. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на
зайняття посади державної служби категорії «В»?
а) наявність вищої освіти ступеня бакалавра, вільне володіння державною
мовою та володіння однією з офіційних мов Ради Європи;
б) наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою;
в) наявність повної вищої освіти, вільне володіння державною мовою;
г) наявність повної вищої освіти ступеня у сфері знань з публічного
управління та адміністрування.

47. З якого часу особа, яка займає посаду державної служби повторно,
набуває статусу державного службовця?
а) з дня призначення на посаду;
б) з дня підписання тексту Присяги державного службовця;
в) з дня публічного скріплення особистим підписом Присяги державного
службовця;
г) з дня видання наказу про поновлення на відповідній посаді державної
служби.
48. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття
вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В»?
а) суб’єкт призначення;
б) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує політику в сфері державної служби;
в) керівник державної служби відповідно до Закону;
г) Секретаріат Кабінету Міністрів України.
49. На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про
переможця конкурсу?
а) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в
якому проводився конкурс;
б) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби;
в) державного органу, в якому проводився конкурс;
г) відсутня правильна відповідь.
50. Коли відбувається складення Присяги державного службовця
особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
а) по завершенню строку оскарження рішення конкурсної комісії іншими
учасниками конкурсу;
б) протягом місяця з дня призначення особи на посаду державної служби;
в) у день призначення особи на посаду державної служби;
г) наступного дня після призначення особи на посаду державної служби.
51. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної
служби встановлення випробування є обов’язковим?
а) при призначенні особи на посаду державної служби за результатами
конкурсу;
б) при призначенні особи на посаду державної служби за результатами
співбесіди;
в) при призначенні особи на посаду державної служби вперше;
г) при призначенні особи на посаду державної служби повторно.

52. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням
результатів оцінювання службової діяльності черговий ранг у межах
відповідної категорії посад?
а) через кожні два роки;
б) через кожні три роки;
в) через кожні шість місяців;
г) через кожні п’ять років.
53. Яким може бути строк відрядження державного службовця
протягом одного календарного року?
а) 30 календарних днів;
б) 40 календарних днів;
в) не може перевищувати 50 календарних днів;
г) не може перевищувати 60 календарних днів.
54. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання
державним службовцем негативної оцінки його службової діяльності?
а) не раніше ніж через місяць;
б) не раніше ніж через два місяці;
в) не раніше ніж через три місяці;
г) не раніше ніж через шість місяців.
55. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з
результатами оцінювання його службової діяльності?
а) протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання;
б) протягом двох календарних днів після проведення оцінювання;
в) протягом п`яти календарних днів після проведення оцінювання;
г) протягом десяти календарних днів після проведення оцінювання.
56. Які складові заробітної плати державного службовця?
а) посадовий оклад, доплата за ранг, надбавка за особливі умови
державної служби та вислугу років, премія за результати роботи державного
службовця;
б) посадовий оклад, надбавка за вислугу років та ранг державного
службовця, виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням
обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця та у зв’язку з
виконанням обов’язків за вакантною посадою, премія (у разі встановлення);
в) посадовий оклад, премія, доплата за ранг, надбавка за вислугу років на
державній службі;
г) посадовий оклад, премія, доплата за ранги, надбавка за вислугу років на
державній службі та високі досягнення у праці, виконання особливо важливої
роботи, доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників,
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

57. У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного
органу?
а) 10 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії
фонду оплати праці;
б) 15 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії
фонду оплати праці;
в) 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії
фонду оплати праці;
г) не більш як 30 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та
економії фонду оплати праці.
58. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть
застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?
а) зауваження;
б) попередження про неповну службову відповідність;
в) догана;
г) сувора догана.
59. Що може вважатися прогулом державного службовця без
поважних причин?
а) відсутність на службі не більше двох годин протягом робочого дня;
б) відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня;
в) відсутність на службі не більше однієї години протягом робочого дня;
г) усі варіанти правильні.
60. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної
основної оплачуваної відпустки?
а) середньомісячна заробітна плата;
б) посадовий оклад;
в) 1,5 розміра мінімальної заробітної плати;
г) два прожиткові мінімуми, встановлених для працездатної особи на 1
січня року, в якому надається відпустка.

Модуль 4.
1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет
Міністрів України?
а) найвищим органом у системі органів виконавчої влади;
б) вищим органом державного управління;
в) вищим органом у системі органів виконавчої влади;
г) вищим представницьким органом виконавчої влади.
2. Які органи складають систему центральних органів виконавчої
влади?
а) міністерства та державні комітети;
б) міністерства та відомства;
в) міністерства, державні підприємства та установи;
г) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
3. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про
адміністративні послуги»?
а) правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг;
б) правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян
України у сфері надання адміністративних послуг;
в) правові засади реалізації законних інтересів юридичних осіб і суб’єктів
господарської діяльності в сфері надання адміністративних послуг;
г) правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів інститутів
громадянського суспільства у сфері надання адміністративних послуг.
4. На який строк призначаються на посаду голови місцевих
державних адміністрацій?
а) на п'ять років;
б) на строк повноважень Президента України;
в) на строк повноважень Прем'єр-міністра України;
г) на строк повноважень Кабінету Міністрів України.
5. Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких
допущено порушення бюджетного законодавства?
а) тільки адміністративну;
б) дисциплінарну, адміністративну або кримінальну;
в) цивільну і фінансову;
г) фінансову.
6. Північноатлантичний альянс (НАТО) виник у:
а) 1945 р.;
б) 1947 р.;
в) 1949 р.;
г) 1950 р.
7. Генеральний секретар НАТО – це:

а) посадова особа найвищого рівня;
б) голова Комітету оборонного планування;
в) голова Військового комітету;
г) керівник Групи ядерного планування.
8. Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО підписана:
а) 15.04. 1996 р.;
б) 9.07. 1997 р.;
в) 30.08. 2002 р.;
г) 22.02. 2005 р.
9. Питання про приєднання України до Плану дій стосовно членства
в НАТО (ПДЧ) було предметом розгляду на:
а) Мадридському саміті (липень, 1997 р.)
б) Бухарестському саміті (квітень 2008 р.);
в) Лісабонському саміті (листопад, 2010 р.);
г) Варшавському саміті (липень, 2016 р.).
10. Держава-кандидат на вступ до ЄС – це держава:
а) що бажає вступити до ЄС і прийняла відповідне рішення на
національному рівні;
б) яка подала офіційну заявку на вступ до ЄС;
в) з якою відкриті переговори про вступ;
г) що бажає вступити в ЄС та відповідає всім критеріям вступу.
11. Рамковим документом, котрий визначає розвиток електронного
урядування в Україні станом на 2018 р. виступає:
а) Концепція розвитку електронного урядування в Україні;
б) Закон України «Про електронний цифровий підпис»;
в) Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2017-2015 роки».
12. Основою для електронного урядування слугують:
а) електронний документообіг у органах і організаціях державного
управління і місцевого самоурядування;
б) накопичення даних організацій у електронному вигляді та переведення
архівів у електронний вигляд;
в) обмін даними між організаціями у електронному вигляді;
г) створення інфраструктури “електронного” доступу;
д) вірна відповідь є сукупністю відповідей а) – г).
13. Відповідно до “Порядку застосування електронного цифрового
підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”

відповідальний підрозділ або працівник забезпечує:
а) допомогу під час накладання електронного цифрового підпису;
б) ведення обліку документів, підписаних електронним цифровим
підписом;
в) зберігання носіїв, на яких записано ключову інформацію для
використання надійного засобу для накладання електронного цифрового
підпису;
г) ведення обліку надійних засобів електронного цифрового підпису та
носіїв, на яких зберігаються особисті ключі підписувачів.
14. Розвиток інформаційного суспільства в Україні може бути оцінено:
а) індексом мережевої готовності (NRI);
б) індексом розвитку електронного уряду (EGDI);
в) індексом електронної участі (EPI);
г) відповідно до “Методики формування індикаторів розвитку
інформаційного суспільства”, затвердженої наказом МОН України № 1271 від
06.09.2013 р.;
д) методики, викладеної у “Концепції розвитку електронного урядування в
Україні до 2020 року”, затверженої розпорядженням КМУ № 649-р від
20.09.2017 р.
15. “Концепцію розвитку електронної демократії в Україні” схвалено
розпорядженням КМУ № 797-р у:
а) 2002 р.;
б) 2014 р.;
в) 2017 р.;
г) 2018 р.
16. Лідерство це:
а) вільний вибір;
б) вимушена дія обставин;
в) виконання наказу.
17. Культурні орієнтири успішного органу влади:
а) відкритість, прагнення, лідерство, організація, повноваження,
досягнення;
б) впливовість, повноваження, взаємозалежність, критичність, відданість;
в) рішучість, контроль, вимогливість, ієрархія, виконавчість, незмінність.
18. Люди слідують за лідером тому, що:
а) він все робить добре;
б) він в змозі запропонувати їм засоби для задоволення їх потреб, вказати
напрям діяльності;
в) є можливість перекласти багато проблемних питань на іншу, більш
здібну людину.
19. Мета спілкування:

а) отримати інформацію;
б) забезпечення розуміння між суб’єктами;
в) передати важливі дані.
20. Чи можна вважати переговори успішними, якщо не досягнуто
бажаної цілі їх проведення?
а) безумовно, так;
б) безумовно, ні;
в) так, якщо досягнуто домовленості про продовження переговорного
процесу у майбутньому.
21. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?
а) перед Президентом України і Верховною Радою України,
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених
Конституцією України;
б) перед Президентом України і підзвітний Верховній Раді України;
в) перед Верховною Радою України і підконтрольний Президентові
України;
г) перед Президентом України і Верховною Радою України,
підконтрольний Прем’єр-міністрові України.
22. Який основний принцип організації діяльності міністерств в
Україні?
а) колегіальності;
б) єдиноначальності;
в) колективної відповідальності;
г) демократичного централізму.
23. Якими актами визначаються адміністративні послуги?
а) постановою Кабінету Міністрів України;
б) виключно законом;
в) розпорядженням Кабінету Міністрів України;
г) рішенням голови місцевої державної адміністрації.
24. Які акти видає голова місцевої державної адміністрації в межах
своїх повноважень?
а) накази;
б) постанови;
в) розпорядження;
г) укази.
25. Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не
може бути застосовано до учасників бюджетного процесу?
а) штраф;
б) зупинення операцій з бюджетними коштами;
в) призупинення бюджетних асигнувань;
г) зменшення бюджетних асигнувань.

26. Станом на 2018 р. у склад НАТО входять:
а) 26 країн;
б) 27 країн;
в)28 країн;
г) 29 країн.
27. Країни – члени НАТО:
а) мають право виходу з Північноатлантичного договору;
б) не мають права виходу з Північноатлантичного договору;
в) можуть тільки ініціювати переговори щодо доцільності свого
перебування у складі Альянсу;
г) можуть тільки тимчасово призупинити своє членство в Альянсі.
28. Україна щодо ЄС:
а) є державою-кандидатом;
б) є державою-заявницею;
в) є асоційованим членом ЄС;
г) не має жодного із зазначених статусів.
29. До інститутів Європейського Союзу не належить:
а) Президент Європейської ради;
б) Рада ЄС;
в) Європейська рада;
г) Європейський центральний банк.
30. Європейський Омбудсман – це уповноважений:
а) Європейського Парламенту з прав особи;
б) національних парламентів з прав людини, кандидатуру якого
затверджує Рада ЄС;
в) Ради ЄС з прав людини, кандидатуру якого рекомендують депутати
національних парламентів;
г) Європейської ради з прав людини, кандидатуру якого затверджує
Європейський парламент.
31. Основним органом, який координує питання розвитку
електронного урядування в Україні станом на 2017 –2020 рр. є:
а) Міністерство юстиції України;
б) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації;
в) Державне агентство з питань електронного урядування України;
г) Державний комітет зв`язку та інформатизації України.
32. Закони України “Про електронний документообіг”, “Про
електронний цифровий підпис” прийнято Верховною Радою України у:
а) 2003 р;
б) 2000 р.;
в) 2012 р.;
г) 2015 р.

33. Працівник використовує електронний цифровий підпис,
отриманий в установі, де він працює, для підписування:
а) усіх документів, з якими ознайомлюється чи працює;
б) виключно документів, що стосуються діяльності установи;
в) виключно документів, що стосуються діяльності установи і визначені
порядком надання працівникам установи права застосування електронного
цифрового підпису, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
г) виключно документів, що стосуються діяльності установи і визначені
порядком надання працівникам установи права застосування електронного
цифрового підпису, затвердженому наказом керівника установи, якщо інше не
встановлено законом.
34. “Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади”
затверджено спільним наказом Державного комітету інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету
зв'язку та інформатизації України № 327/225:
а) 2002 р.;
б) 2004 р.;
в) 2015 р.;
г) 2018 р.
35. Надання інформації органами виконавчої влади до Єдиного вебпорталу відповідно до “Порядку інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку
функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади”, затверджено
спільним наказом Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та
інформатизації України № 327/225 від 25.11.2002 виконується шляхом:
а) надсилання електронною поштою;
б) заповнення інтерактивних форм (браузерних, HTML);
в) автоматичного оновлення після розміщення інформації на веб-сайті;
г) усі відповідні а) – в) вірні.
36. До лідерських спроможностей входять:
а) речі, одежа, манери, дотримання етикету;
б) пристрасть, здібності, можливості, свідомість;
в) зв’язки, матеріальний стан, амбіції, особисті цілі.
37. Керівник і лідер в одній особі:
а) може і має бути;
б) не можуть бути взагалі, бо несумісні;
в) може бути за вказівкою «вищих органів».
38. Лідери керується формулою: «найкраща дисципліна – це ….
дисципліна»:
а) громадянська;
б) персональна;

в) конституційна.
39. Ділові комунікації поділяються на:
а) рівні і нерівні;
б) праві і ліві;
в) горизонтальні і вертикальні.
40. Семантичні бар’єри спілкування це:
а) коли одне і те ж слово різні люди розуміють по-різному, вкладають в
них свій власний сенс;
б) йдеться про виникнення почуття ворожості, недовіри до того хто
говорить, а потім – і до інформації, яку він передає;
в) коли логіка міркування того хто говорить або занадто складна для
розуміння слухаючого, або здається йому неправильною, суперечить властивій
йому манері доказів.
41. Яким органом є Кабінет Міністрів України?
а) адміністративним органом;
б) колегіальним органом;
в) представницьким органом;
г) установчим органом.
42. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади?
а) Кабінет Міністрів України;
б) Президент України;
в) коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України;
г) Секретаріат Кабінету Міністрів України.
43. Який орган утворюється для правового, організаційного,
матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої
державної адміністрації?
а) апарат місцевої державної адміністрації;
б) секретаріат місцевої державної адміністрації;
в) комітет місцевої державної адміністрації;
г) бюро місцевої державної адміністрації.
44. Що розуміється під «зверненнями громадян»?
а) викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги;
б) викладені в письмовій формі заяви;
в) викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви
(клопотання) і скарги;
г) викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви
(клопотання) і скарги.

45. З чого може складатися бюджет?
а) із видатків бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень
загального фонду бюджету;
б) із загального і додаткового фондів;
в) із видатків бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно
визначених надходжень;
г) із загального та спеціального фондів.
46. Процес створення НАТО був започаткований:
а) виникненням ООН (1945 р.);
б) підписанням Дюнкерського договору (1947 р.);
в) організацією Західного союзу (1948 р.);
г) переговорами представників Західного союзу, США і Канади.
47. Північноатлантична Рада є складовою:
а) цивільних структур НАТО;
б) військових структур НАТО;
в) політичних керівних органів НАТО;
г) міжнародного комітету НАТО.
48. Згідно з установчими договорами ЄС є …
а) міжнародною організацією;
б) конфедерацією;
в) федерацією;
г) конфедерацією з елементами федерації.
49. Європейський Союз був заснований:
а) Єдиним Європейським актом 1987 р.;
б) Маастрихтським договором 1992 р.;
в) Лісабонським договором 2007 р.;
г) Амстердамським договором 1997 р.
50. Яку назву мають щорічні офіційні зустрічі представників України
та ЄС?
а) міжнародна конференція;
б) міжнародний симпозіум;
в) саміти;
г) комюніке.
51. Поточні
завдання запровадження елементів електронного
урядування у Івано-Франківській обл. розписано у:
а) Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року;
б) Плані заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області
на період 2015 – 2017 років;
в) регіональній цільовій Програмі впровадження електронного урядування
в області.

52. Особливості організації електронного документообігу із
застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними
документами визначено у:
а) Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженому наказом
Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5;
б) Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України
від 18 червня 2015 року № 1000/5;
в) Типовій інструкції з документування управлінської інформації в
електронній формі та організації роботи з електронними документами в
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженій Постановою
Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської
діяльності» від 17 січня 2018 р. № 55;
г) Порядку застосування електронного цифрового підпису органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями державної форми власності, затвердженому
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 із
змінами та доповненнями;
д) усі відповіді а) – г) правильні.
53. Виберіть чотири ключові етапи розвитку електронних послуг з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій:
а) забезпечення можливості дистанційного доступу суб’єкта звернення до
повної, актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу;
б) запровадження інфраструктури електронного цифрового підпису;
в) забезпечення можливості дистанційного доступу суб’єкта звернення для
завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів,
необхідних для отримання адміністративної послуги;
г) забезпечення можливості подання суб’єктом звернення заяви та інших
документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, в електронній
формі;
д) забезпечення виконання всіх процедур, передбачених порядком надання
адміністративної послуги, в електронній формі;
e) всі відповіді правильні.
54. Постанова КМУ “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади” № 3:
а) 2002 р.;
б) 2004 р.;
в) 2015 р.;
г) 2018 р.

55. Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання
документування управлінської діяльності» від 17 січня 2018 р. № 55
затверджено:
а) Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання;
б) Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях;
в) Типову інструкцію з документування управлінської інформації в
електронній формі та організації роботи з електронними документами в
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну;
г) Порядок застосування електронного цифрового підпису органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями державної форми власності.
56. Лідер будує свої стосунки з оточуючими на основі:
а) усталених зв’язків;
б) позиції влади;
в) емоційного фактору.
57. Справжні лідери:
а) мають бачення розвитку;
б) розвивають свій вплив на інших;
в) використовують свій вплив для себе.
58. Лідери завжди дотримуються:
а) правил та інструкцій, уніфікації,точних практик;
б) різноманіття, гнучкості;
в) своєчасності виконання роботи.
59. Спосіб життя лідера передбачає тісне поєднання:
а) кар'єри і особистого життя;
б) пошуку матеріального достатку та особистісних задоволень;
в) широких соціальних зв’язків і громадської участі.
60. Чи мають відмінності у характері та організації ділова бесіда,
ділова розмова, ділові переговори?
а) так, мають відмінності;
б) ні, не мають відмінностей;
в) мають відмінності лише у характері;
г) мають відмінності лише у організації.

