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ВСТУП 

Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Правові засади 

публічного контролю» передбачено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів напряму підготовки «Право», спеціальності 

«Право».  

Самостійна робота студента - це самостійна діяльність-учіння 

студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але 

виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і 

контролем науково-педагогічного працівника без його прямої участі. 

Важливу роль у вивченні навчальної дисципліни відіграють 

раціональні засоби: методи організації самостійної роботи, умови праці, 

режим дня, техніка праці та ін. 

Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі види 

самостійного учіння студента: 

- слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання 

практичних і лабораторних робіт; 

- відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, виконання 

практичних робіт студентами заочної форми навчання (ЗФН); 

- підготовка рефератів, індивідуальних робіт, написання дипломної 

роботи; 

- підготовка до модульного контролю та іспитів; 

- робота з літературою та ін. 

Кожен із зазначених видів потребує від студентів наполегливої 

самостійної праці. 

Публічний контроль має важливе значення для забезпечення належного 

управління. Він виступає одним з ефективних механізмів активної участі 

громадськості у формуванні та розвитку правової держави. Завдяки 

публічному контролю за діяльністю органів державної влади оптимізується 

вплив громадськості на соціально – політичні та економічні процеси, 

прискорюються формування громадянського суспільства й утвердження 

принципів правової держави. Одним із елементів правової держави, основні 

засади побудови якої закладені в Конституції України, виступає державний 

контроль, складовою частиною якого є фінансовий контроль. Якісні 

перетворення, які відбуваються в Україні, потребують значних фінансових 

ресурсів, що забезпечать повне і своєчасне виконання завдань і функцій 

держави. Повнота та своєчасність надходження коштів до державних фондів, 

дотримання діючого законодавства під час їх розподілу та використання 

залежать від організації і здійснення фінансового контролю як виду 

публічного. 

Предметом вивчення курсу «Правові засади публічного контролю» є 

правові норми, які охоплюють різноманітні види публічного контролю, їх 

правове регулювання та процедуру здійснення.  

Сучасна публічна діяльність регулюється великою кількістю 
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нормативно-правових актів, які відображають політичні, правові та 

економічні процеси, що супроводжують становлення правової держави з 

ринковою економікою, а також адаптацію національного законодавства до 

міжнародних норм та стандартів.  

Дисципліна «Правові засади публічного контролю» має надзвичайно 

велике значення для підготовки фахівців з юридичних спеціальностей, 

оскільки надає необхідні правові основи, без яких неможливе повноцінне 

засвоєння багатьох знань в публічній сфері. Вона тісно пов’язана з 

адміністративним правом, конституційним правом, фінансовим правом, 

інформаційним правом, податковим та бюджетним законодавством.  

Метою навчальної дисципліни є здобуття знань, умінь щодо правового 

регулювання публічного контролю, навичок практичної діяльності в сфері 

публічної контрольної діяльності. 

Виклад навчальної дисципліни «Правові засади публічного контролю» 

також дасть можливість студентам ознайомитись з основними напрямками 

публічно-правової політики держави та забезпечить формування 

«правової обізнаності» у контрольний діяльності при здійсненні публічної 

служби. 

Дисципліна «Правові засади публічного контролю» має велике 

значення для підготовки фахівців з юридичних спеціальностей, оскільки 

надає необхідні правові знання, без яких неможливе повноцінне засвоєння 

багатьох засад публічно-правової діяльності, в тому числі й тих, що мають 

пріоритетне значення у підготовці фахівців в галузі права. Зокрема, це знання 

у сфері державного контролю, муніципального контролю, фінансового 

контролю (його підвидів: валютного, бюджетного, банківського, 

податкового), державного інспектування та аудиту. Тому дуже важливо 

допомогти студентам-правникам систематизувати основні загальнотеоретичні 

правові знання та положення нормативно-правових актів. 

Основними завданнями викладу даної навчальної дисципліни: 

- оволодіння навичками та вміннями аналізувати публічне 

законодавство; ознайомлення з контрольним провадженням; 

- розвиток здатності кваліфіковано застосовувати нормативно-правові 

акти в різних сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в професійній діяльності; 

- оволодіння вміннями шукати, обробляти та аналізувати інформацію з 

різних ресурсів; 

- розвиток навичок сумлінного виконання професійних обов’язків, 

діяти відповідно до етичних мотивів; 

- здатність студентів забезпечувати законність та правопорядок, 

безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх 

посадових обов’язків; 

- здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки, діяти 

відповідно до етичних мотивів; 
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- здатність виявляти, давати оцінку й сприяти припиненню 

протиправної поведінки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

- поняття, мету, завдання, правового регулювання  та процесу 

здійснення контрольної діяльності в публічному управлінні; 

- складових елементів механізму публічного контролю; 

- видів та методів публічного контролю; 

- юридичних засобів захисту і забезпечення прав та інтересів суб’єктів 

при вирішенні конфліктів в процесі контрольної діяльності; 

- стадій та принципів контрольного провадження; 

вміти : 

- правильно визначати предмет та об’єкт, завдання кожного виду 

публічного контролю; 

- порівнювати і аналізувати норми публічного законодавства; 

- тлумачити і застосовувати чинне законодавство; 

- узагальнювати правову практику та робити відповідні висновки; 

- давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з публічною  

діяльністю. 
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 Тема №1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Для самопідготовки до заняття студенти повинні мають звернути 

увагу на  навчальні та методичні матеріали, додаткову літературу, яка 

наведена вкінці даного видання. Для засвоєння знань, вмінь та навичок 

публічної контрольної діяльності варто ефективно організувати самостійну 

роботу , адже багато навчального матеріалу виноситься на самостійне 

вивчення. Кожна тема має свої специфічні поняття, які потрібно знати. 

Оскільки дана тема семінарського заняття є вступною - без засвоєння її 

категорій неможливим буде подальше вивчення навчального курсу. 

Питання для самопідготовки: 

1. Загальна характеристика контролю. Відмежування контролю в 

приватній сфері та у публічній (приватного та публічного контролю).  

2. Місце публічного контролю у відносинах публічної служби. 

Контроль та нагляд в публічному управлінні.  

3. Принципи публічного контролю. 

4. Методи публічного контролю: загальна характеристика. 

5. Правове регулювання публічної контрольної діяльності. 

6. Структура правовідносин щодо здійснення публічного контролю.  

7. Основні види публічного контролю:  

7.1. Державний контроль; 

7.2. Муніципальний контроль; 

7.3. Громадський контроль.  

8. Структура контрольних правовідносин. 

9. Порівняльний аналіз понять «контроль», «публічний контроль», 

«державний контроль», «громадський контроль». 

Контрольні питання: 

1. Що таке контроль? 

2. Які основні ознаки публічного контролю? 

3. На які види поділяють публічний контроль? 

4. Яке завдання контрольної діяльності держави? 

5. Які суб’єкти відносяться до системи публічного управління? 

6. Яка структура правовідносин публічного контролю? 

7. Назвіть принципи публічного контролю. 

8. За допомогою яких методів здійснюється публічний контроль? 

9. Що таке публічний контроль? 

10. Які основні ознаки муніципального контролю? 

11. Назвіть методи публічного контролю. 

12. За допомогою яких принципів здійснюється публічний контроль? 

Рекомендовані джерела: 

1-77 
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Тема №2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Для підготовки студенти повинні опрацювати навчальні та методичні 

матеріали, додаткову літературу. Особливу увагу слід звернути на поняття 

контрольного провадження, його стадії. Тема, яка виноситься на 

самостійне вивчення передбачає характеристику учасників контрольного 

провадження.  

Навчальний матеріал цієї теми лежить в основі подальшого вивчення 

курсу. 

Питання для самопідготовки: 

1. Характеристика видів контрольного провадження. 

2. Процесуальні дії контрольного провадження. 

3. Правова регламентація контрольних процедур.  

4. Поняття контрольного провадження.  

5. Ознаки та особливості контрольного провадження. Характеристика 

механізму контрольної діяльності.  

6. Учасники контрольного провадження.  

7. Правовий статус контролера та інспектора. 

8. Види повноважень суб’єктів контролю.  

9. Загальна характеристика стадій контрольного провадження.  

10. Класифікація контрольних проваджень.  

Контрольні питання: 

1. Що таке контрольні процедури? 

2. Дайте визначення контрольного провадження. 

3. Назвіть 2 основні сторони в контрольному провадженні. 

4. Які є види учасників контрольного провадження? 

5. Якими нормативно-правовими актами регулюється правовий статус 

контролера? 

6. Назвіть стадії контрольного провадження. 

7. В чому відмінність контрольного провадження від інших видів 

проваджень в адміністративному процесі? 

8. За якими критеріями класифікують контрольні провадження? 

9. Які заходи відповідальності можна застосувати при виявленні 

порушень законодавства внаслідок контролю? 

10. Дайте визначення стадії провадження. 

11. В чому відмінність контрольного провадження від інших проваджень 

у сфері управління? 

Рекомендовані джерела: 

1-75 
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Тема №3 КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

При самопідготовці повинні мають звернути увагу контрольну 

діяльність у публічній службі, яка має свої особливості залежно від виду 

публічної служби. 

Кожна тема має свої специфічні поняття, які потрібно знати. Оскільки 

дана тема є основною - без засвоєння її категорій неможливим буде 

подальше вивчення навчального курсу. 

Питання для самопідготовки: 

1. Характеристика політичних посад. Види політичних посад і види 

контролю, притаманні для кожної з них. 

2. Контроль в системі державної служби.  

3. Ознаки та процедура здійснення службового (відомчого) контролю. 

3. Правове регулювання контрольної діяльності в системі правосуддя.  

4. Аналіз сучасного законодавства про прокуратуру та основ 

прокурорського нагляду.  

5. Військова служба та військовий контроль. 

6. Публічна контрольна діяльність в сфері господарювання. 

7. Дозвільна система та публічний контроль. 

Контрольні питання: 

1. Що таке цензура? Якими видами та методами публічного контролю 

можна забезпечити свободу слова? 

2. Чи можна державну регуляторну діяльність віднести до публічного 

контролю? 

Рекомендовані джерела: 

1-72 

 

ТЕМА №4. ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

Для самопідготовки студенти повинні опрацювати навчальні та 

методичні матеріали, додаткову літературу.  

Особливу увагу слід звернути на зміст контрольної діяльності в сфері 

запобігання корупції, специфічні методи та документи на основі яких 

здійснюється цей специфічний вид контролю.  

Окремо слід проаналізувати повноваження спеціально створеного органу 

щодо запобігання корупції, в повноваженнях якого передбачено перевірку зон 

корупційних ризиків. 

Питання для самопідготовки: 

1. Антикорупційна політика та антикорупційні програми. 

Антикорупційна програма юридичної особи. 

2. Контрольна діяльність Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Організація діяльності Національного агентства. 

3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції 

(громадський антикорупційний контроль). 



 

 
11 

4. Декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування: порядок подання та інформація, яка 

зазначається. 

5. Облік та оприлюднення, контроль та перевірка декларацій. 

6. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування та спеціальна 

перевірка.  

7. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю щодо 

запобігання корупції.  

8. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів. 

9. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і 

протидії корупції.  

Контрольні питання: 

1. Що таке корупція? Які способи запобігання корупції виділено 

сучасним антикорупційним законодавством? 

2. Охарактеризуйте фінансовий контроль щодо запобігання корупції. 

Якими засобами він реалізується? 

3. Що таке антикорупційна експертиза? Яке її завдання? 

4. Яка процедура електронного декларування? 

Рекомендовані джерела: 

1-77 

 

ТЕМА №5. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Для самопідготовки студенти мають опрацювати навчальні та 

методичні матеріали, додаткову літературу у сфері публічного фінансового 

контролю, який є видом публічного контролю. 

Особливу увагу слід звернути на принципи фінансово-контрольної 

діяльності, види публічного фінансового контролю, правове регулювання 

даної діяльності. Для кращого засвоєння матеріалу варто зробити схеми 

видів фінансового контролю та методів фінансового контролю 

(інспектування). 

Питання для самопідготовки: 

1. Поняття публічного фінансового контролю. Мета фінансового 

контролю, значення контрольної діяльності в фінансовій сфері для держави та 

її адміністративно-територіальних одиниць. 

2. Зміст та основні завдання фінансового контролю.  

3. Принципи фінансового контролю.  

4. Порівняльний аналіз фінансового контролю, інспектування, 

моніторингу.  

5. Класифікація фінансового контролю.  

6. Методи фінансового контролю.  

7. Державний фінансовий аудит. 

8. Перевірка державних закупівель. 

9. Інспектування як спосіб забезпечення фінансового контролю. 
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Контрольні питання: 

1. Які функції виконує фінансовий контроль? 

2. Чим відрізняється фінансовий контроль від фінансового 

інспектування? 

3. Які види фінансового контролю за суб’єктами їх проведення Ви 

знаєте? 

4. Що таке перевірка?  

5. В чому відмінність перевірки від ревізії? 

6. Яка основна ознака обстеження як методу контролю? 

Рекомендовані джерела: 

1-77 

 

ТЕМА №6. СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

Для самопідготовки доцільно опрацювати навчальні та методичні 

матеріали, додаткову літературу у сфері публічного фінансового контролю, 

визначають правовий статус суб’єктів фінансового контролю. 

При характеристиці контрольних повноважень суб’єктів варто 

звернути увагу мету та організаційно-правову форму їх діяльності, місце в 

системі органів влади, керівних осіб. 

Питання для самопідготовки: 

1. Загальна характеристика правового статусу суб’єктів фінансового 

контролю. 

2. Класифікація суб’єктів публічного фінансового контролю. 

3. Державні контролюючі органи загальної компетенції.  

4. Види контролюючих органів спеціальної компетенції.  

5. Контрольні повноваження Рахункової палати. 

6. Контрольні повноваження Міністерства фінансів України. 

7. Контрольні функції Державної казначейської служби України.  

8. Громадський контроль за публічними коштами. 

9. Форми та органи державного регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Контрольні питання: 

1. Яких суб’єктів фінансового контролю Ви знаєте? 

2. Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус 

Рахункової Палати України? 

3. Назвіть суб’єктів контролю ринків фінансових послуг. 

4. Які форми громадського контролю Ви знаєте? 

5. Які ознаки контролю Держказначейства? 

Рекомендовані джерела: 

1-73 
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ТЕМА №7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ПОДАТКОВОГО, БАНКІВСЬКОГО, БЮДЖЕТНОГО ТА 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Студенти при самопідготовці повинні опрацювати навчальні та 

методичні матеріали, додаткову літературу у податкового, банківського, 

бюджетного та валютного контролю. 

Студентам варто звернути увагу на види податкових перевірок, 

визначених законодавством.  

Окрема група питань присвячено банківському контролю, при вивченні 

їх потрібно проаналізувати банківське законодавство. 

Питання для самопідготовки: 

1. Податковий контроль.  

2. Поняття та види податкових перевірок.  

3. Поняття та стадії податкового контрольного провадження.  

4. Контрольні повноваження центрального органу виконавчої влади у 

сфері оподаткування. 

5. Банківський контроль.  

6. Контрольні повноваження Національного банку України.  

7. Бюджетний контроль. Контрольне провадження у бюджетній сфері. 

8. Правові засади здійснення валютного контролю як специфічного 

виду публічного фінансового контролю. 

Контрольні питання: 

1. Що таке податковий контроль? 

2. Які є види податкових перевірок? 

3. Які акти регулювання банківської діяльності приймаються 

Національним банком України? 

4. Що таке банківський контроль? 

5. Яка мета бюджетного контролю? 

6. Що таке валютний контроль?  

Рекомендовані джерела: 

1-76 

 

ТЕМА №8. АУДИТ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ПУБЛІЧНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

При самостійній підготовці варто опрацювати навчальні та методичні 

матеріали, додаткову літературу у сфері аудиту. 

При характеристиці аудиторської діяльності потрібно звернути увагу 

на процедуру її здійснення та суб’єктів. 

Питання для самопідготовки: 

1. Правове регулювання аудиторської діяльності.  

2. Поняття, мета, види аудиту.  

3. Зовнішній та внутрішній аудит фінансових установ.  

4. Стандарти аудиту. Міжнародні стандарти аудиторської діяльності. 
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5. Суб’єкти аудиторської діяльності. Правовий статус аудиторів та 

аудиторських фірм. Сертифікація та реєстр аудиторів. 

6. Обов’язкове проведення аудиту.  

7. Аудиторський висновок.  

8. Аудиторська палата України. 

9. Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. 

Контрольні питання: 

1. Що таке аудит? 

2. Чим характеризується державний аудит? 

3. Назвіть випадки обов’язкового проведення аудиту. 

4. Хто може бути аудитором? 

5. В чому відмінність аудиту від інспектування? 

6. Яка мета діяльності Аудиторської палати України? 

Практичні завдання: 

1. На державному підприємстві ХХХ в результаті проведення аудиту 

приватним аудитором згідно договору було виявлено порушення ведення 

бухгалтерського обліку.  

Чи повинен аудитор звернутись у відповідні державні органи для 

притягнення юридичної особи до відповідальності? Якщо так, то в які? 

Як оформляються результати аудиторської перевірки? 

2. Аудиторська фірма, здійснюючи за договором перевірку державного 

підприємства виявила порушення правил бухгалтерського обліку та ведення 

касових операцій. Чи повинен аудитор, який здійснював перевірку звернутись 

у відповідні органи? Яку відповідальність може нести державне підприємство 

за відповідну протиправну діяльність? 

Рекомендовані джерела: 

1-27, 34-77 

 

ТЕМА №9. МОНІТОРИНГ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД 

ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

У даній темі студентам пропонується ознайомитись з таким 

різновидом публічного фінансового контролю як моніторинг. Моніторингова 

фінансова діяльність займає одне з провідних місць у фінансовій діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Доцільно вивчити терміни: фінансовий моніторинг, первинний 

фінансовий моніторинг, внутрішній фінансовий моніторинг, обов’язків 

фінансовий моніторинг, моніторингові ризики, ідентифікація, верифікація, 

фінансова операція, фінансування тероризму, запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  

Питання для самопідготовки: 

1. Поняття та зміст державного фінансового моніторингу.  

2. Національна оцінка ризиків в системі моніторингової діяльності.  

3. Внутрішній та обов’язковий фінансовий моніторинг.  

4. Учасники моніторингових відносин: суб’єкти первинного 
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фінансового моніторингу; правовий статус відповідального працівника 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу; повноваження суб’єктів 

державного фінансового моніторингу; 

5. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів.  

6. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу. Завдання, функції та права спеціально 

уповноваженого органу у сфері моніторингу. 

7. Порядок подання інформації з питань фінансового моніторингу.  

8. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу та внутрішньому фінансовому моніторингу. 

9. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає 

фінансовому моніторингу. Зупинення фінансових операцій. 

10. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. 

11. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та відновлення прав і законних інтересів власників. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення моніторингу. 

2. Які нормативно-правові акти стосуються запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

та відновлення прав і законних інтересів власників? 

3. Що повинен зробити суб’єкт моніторингу при виявленні 

фінансової операції, яка підлягає моніторингу? 

4. Якими правовими актами визначено правовий статус Державної 

служби фінансового моніторингу? 

Рекомендовані джерела: 

1-10, 14-16, 31-42, 59, 64, 66, 77.  
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними 

органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого 

питання ……. 

А) дозволено; 

Б) заборонено; 

В) є можливим, якщо суб’єкти є на це уповноваженими; 

Г) здійснюється постійно. 

2. Діяльність уповноважених законом центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних 

органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в 

межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та 

запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами 

господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної 

якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для 

населення, навколишнього природного середовища – це……. 

А) державний нагляд (контроль)  у сфері господарської діяльності; 

Б) публічний контроль; 

В) фінансовий моніторинг; 

Г) аудит. 

3. Основним нормативно правовим актом антикорупційної 

контрольної діяльності є.. 

А) Закон України «Про запобігання корупції»; 

Б) Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності»; 

В) Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

Г) Закон України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні». 

4. Згідно Закону України «Про тимчасові особливості здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» мораторій на проведення органами державного нагляду 

(контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності запроваджено до ….  

А) 1 січня 2018 року; 

Б) 31 грудня 2017 року; 

В) 31 грудня 2018 року; 

Г) 28 червня 2018 року. 

5. Під час дії мораторію, позаплановий захід державного нагляду 

(контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про 

порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться 

органом державного нагляду (контролю) за погодженням  …. 
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А) Державної фіскальної служби; 

Б) Міністерства фінансів України; 

В) Державної регуляторної служби; 

Г) Державної аудиторської служби України. 

6. Дію Закону України «Про особливості здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб 

- підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності» призупинено до …. 

А) А) 1 січня 2018 року; 

Б) 31 грудня 2017 року; 

В) 31 грудня 2018 року; 

Г) 28 червня 2018 року. 

7. Єдина автоматизована система збирання, накопичення та 

систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), 

призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи 

державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного 

нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного 

нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) називається: 

А) інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду 

(контролю); 

Б) загальною системою державного нагляду (контролю); 

В) системою державного нагляду (контролю); 

Г) автоматизованою базою даних. 

8. Дія Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» поширюється на …. 

А) відносини, пов’язані із здійсненням державного експортного 

контролю,  

Б) відносини, пов’язані із здійсненням контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства 

В) відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності; 

Г) відносини, пов’язані із здійсненням державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. 

9. Не є принципом Державного нагляду (контролю) ….. 

А) пріоритетність безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, 

функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і 

життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері 

господарської діяльності; 

Б) підконтрольність і підзвітність органу державного нагляду (контролю) 

відповідним органам державної влади; 

В) рівність прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; 

Г) наявність прав та законних інтересів кожного суб’єкта 

господарювання; 
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10. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) …….. 

здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів 

господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова 

особа перебуває в родинних стосунках, або в разі виникнення у неї 

конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і 

протидії корупції. 

А) дозволяється; 

Б) гарантується; 

В) забороняється; 

Г) санкціонується. 

11. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих 

документів органу державного нагляду (контролю) …. 

А) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта 

господарювання згідно із законом; 

Б) тягне дисциплінарну відповідальність; 

В) дозволяється, якщо суб’єкт, якого перевіряють впевнений, що в його 

діях немає нічого, що суперечить закону; 

Г) не тягне для суб’єкта, якого контролюють ніякої відповідальності. 

12. Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) 

допускається вилучення у суб’єктів господарювання…. 

А)  оригіналів їхніх фінансово-господарських документів,  

Б) комп’ютерів, їх частин, без будь яких застережень; 

В) копій їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших 

документів; 

Г) оригіналів їхніх бухгалтерських та інших документів. 

13. Інтегрована автоматизована система державного нагляду 

(контролю) створюється з метою … 

А) забезпечення суб’єктів господарювання та органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування інформацією про заходи державного 

нагляду (контролю); 

Б) забезпечення органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю); 

В) зменшення протиправної діяльності та профілактики правопорушень; 

Г) запобігання корупції. 

14. Щороку до ………… органи державного нагляду (контролю) 

готують звіти про виконання річних планів заходів державного нагляду 

(контролю) за попередній рік з урахуванням виконання відповідно до 

компетенції плану комплексних заходів державного нагляду (контролю), 

оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до 

інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). 

А) 1 квітня; 

Б) 1 травня; 

В) 1 червня; 

Г) 1 липня. 
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15. Обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога 

посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту 

господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства – це… 

А) запит; 

Б) звернення; 

В) припис; 

Г) запис. 

16. Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду 

(контролю) не має права:  

А) бути поінформованим про свої права та обов’язки; 

Б) вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) 

додержання вимог законодавства; 

В) перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду 

(контролю) службового посвідчення та посвідчення (направлення) і 

одержувати копію посвідчення (направлення) на проведення планового або 

позапланового заходу; 

Г) перешкоджати в проведенні контрольних заходів. 

17. Підставою для недопуску посадових осіб органу державного 

нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) не є: 

А) державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням 

передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів; 

Б) посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії 

документів, передбачених  Законом, або якщо надані документи не 

відповідають вимогам Закону; 

В) відсутність керівника господарюючого суб’єкта; 

г) суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення 

планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому  

Законом; 

18. Відбір зразків продукції здійснюється на підставі …… рішення 

керівника органу державного нагляду (контролю) (голови державного 

колегіального органу) або його заступника (члена державного 

колегіального органу) згідно із законом. 

А) …письмового вмотивованого… 

Б) …усно висловленого… 

В) …нотаріально посвідченого…. 

Г) … прямого … 

19. Різновидом державного фінансового контролю що полягає у 

перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю 

фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання 

державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, 

правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової 

звітності, функціонування системи внутрішнього контролю є…. 

А) фінансовий моніторинг; 

Б) державний фінансовий аудит; 
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В) спеціалізований контроль; 

Г) інспектування. 

20. Діяльність, яка здійснюється органом державного фінансового 

контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній 

перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-

господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна 

забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, 

встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально 

відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті – це … 

А) фінансовий моніторинг; 

Б) інспектування; 

в) інвентаризація; 

г) звірка. 

21. Фінансовий контроль – це … 

а) діяльність по перевірці правильності вартісного розподілу 

валового національного продукту, утворення і витрачання фондів 

грошових коштів; 

б) вид державного контролю, який має основним завданням 

виявлення фактів порушень, анти правової діяльності, учасників та схем 

протиправних відносин; 

в) цілеспрямована діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності, спрямована на додержання законності, фінансової дисципліни і 

раціональності у забезпеченні реалізації фінансової діяльності держави, 

тобто мобілізації, розподілу й використання централізованих та 

децентралізованих фондів коштів з метою виконання завдань і функцій 

держави та ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб'єктів 

фінансових відносин; 

г) перевірка реалізації стратегії і тактики фінансової діяльності того 

чи іншого суб’єкта, а в масштабах суспільства — процесу реалізації 

фінансової політики. 

22. Принципами фінансового контролю є … 

а) плановість, об’єктивність, дієвість, оперативність, протиправність; 

б) плановість, об’єктивність, дієвість, оперативність, узгодження 

державних і приватних інтересів; 

в) довго тривалість, безперервність, раптовість, девіантність; 

г) локальність, регіональність, нестабільність, узгодженість 

державних та приватних інтересів. 

23. Попередній контроль – це … 

а) функція контролю; 

б) принцип контролю; 

в) контроль, який здійснюється для перевірки результатів фінансової 

діяльності; 

г) вид контролю, за часом здійснення. 
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24. Банківський контроль – це… 

а) різновид банківської діяльності місцевих органів влади; 

б) вид фінансового контролю, який здійснюється для перевірки 

діяльності банківських установ; 

в) система банківських установ, кредитних та громадських спілок; 

г) різновид діяльності органів виконавчої влади. 

25. Фінансове інспектування – це… 

а) функція та комплексний метод фінансового контролю, що полягає 

в аналізі використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та 

інших активів; визначенні правильності потреби в бюджетних коштах, 

станом і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

органів державного і комунального сектору з метою виявлення недоліків 

і порушень; 

б) синонім контролю; 

в) процедура оцінки відповідності системи забезпечення якості 

підприємства нормам та правилам діяльності; 

г) віртуальна перевірка об'єктів регулювання для визначення 

наявності проблем фінансової та бухгалтерської звітності. 

26. Методами фінансового контролю є … 

а) законність, плановість, дієвість, оперативність, врегулювання 

інтересів держави та приватних осіб; 

б) аудит, консалтинг, франчайзинг, лізинг; 

в) стаціонарність, авторитаризм, централізм; 

г) перевірка, ревізія, аудит, інвентаризація, інспектування, 

безперервне відстежування фінансової діяльності. 

27. Перевірка – це … 

а) обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської 

діяльності підприємства, установи, організації або їхніх підрозділів; 

б) аналіз діяльності підприємства, установи, організації; 

в) документ, яким закріплюються виявлені недоліки фінансово-

господарської діяльності; 

г) розгляд та впровадження системи заходів щодо відновлення 

фінансової спроможності юридичної особи. 

28. Фінансовими органами є … 

а) Рахункова палата України, Державна аудиторська служба України;  

б) Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба; 

в) Національний банк України, Державна служба фінансового 

моніторингу; 

г) всі вищеперелічені органи. 

29. Аудит – це… 

а) метод фінансового контролю; 

б) специфічний вид фінансового контролю, перевірка публічної 

бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої 

інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів 
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господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, 

його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим 

нормативам; 

в) діяльність щодо звірки доходів і видатків протягом визначеного 

бюджетного періоду; 

г) система органів та установ, які здійснюють фінансове обстеження 

матеріальних ресурсів. 

30. Залежно від цільової спрямованості контрольних дій органів 

можна виділити такі види фінансового контролю, як… 

а) попередній, поточний, наступний; 

б) контроль на місцях, або виїзний контроль; 

в) стратегічний і тактичний; 

г) податковий, внутрішньогосподарський. 

31. Не відноситься до методів публічного контролю.. 

А) перевірка,  

Б) ревізія; 

В) інвентаризація 

Г) адміністративний договір. 

32. Основною метою антикорупційної реформи є …. 

А) суттєве зменшення корупції в Україні; 

Б) зменшення втрат державного бюджету та бізнесу через корупційну 

діяльність,  

В) підвищення позицій України у міжнародних рейтингах, що 

оцінюють рівень корупції; 

Г) всі вищезазначені положення. 

33. . Метою публічного контролю є… 

А) забезпечення дотримання режиму законності; 

Б) відповідність діяльності суб’єктів стандартам, нормативам; 

В) дотримання фінансової дисципліни;  

Г) всі вищезазначені положення в сукупності; 

34. Використання судом своїх повноважень щодо встановлення 

незаконної, необґрунтованої або несправедливої дії чи прийняття 

неправомірного рішення (акту)/чи встановлення факту їх правомірності 

– це мета… 

А) публічного контролю; 

Б) судового контролю; 

В) фінансового контролю; 

Г) муніципального контролю. 

35. Тимчасова евакуація людей з місця надзвичайної ситуації – це 

… 

а) захід адміністративного запобігання; 

б) захід адміністративного припинення; 

в) захід адміністративної відповідальності; 

г) сукупність варіантів а) і б). 
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36. Законність є .. 

а) принципом державного управління; 

б) методом державного управління; 

в) адміністративно-правовим режимом; 

г) варіанти а)-в) в сукупності; 

37. Адміністративно-правові методи – це.. 

а) способи, прийоми, засоби цілеспрямованого впливу органів 

управління на свідомість, волю і поведінку громадян; 

б) напрямки впливу на свідомість, волю і поведінку громадян; 

в) система публічних відносин; 

г) сукупність варіантів в) і б). 

38. Формами звернення громадян згідно закону є – … 

а) заяви, скарги, пропозиції; 

б) публічні запити; 

в) офіційна кореспонденція; 

г) сукупність варіантів в) і б). 

39. Основними способами забезпечення законності є: 

а) контроль, інспектування, перевірка, моніторинг ; 

б) контроль, нагляд, звернення громадян; 

в) ревізія, інвентаризація; 

г) сукупність варіантів а) і б). 

40. Публічна адміністрація – це … 

а) певним чином побудована система органів державної виконавчої 

влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та інші суб'єкти, наділені адміністративно-

управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів 

держави, так і інтересів суспільства в цілому; 

б) сукупність державних і недержавних суб'єктів судової влади; 

в) сукупність державних і недержавних суб'єктів законодавчої влади; 

г) певним чином побудована система органів державної виконавчої 

служби та виконавчих органів підприємств, наділені організаційно-

управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення приватних 

інтересів; 

41. Адміністративний орган – це… 

а)орган виконавчої влади, міністерство і республіканський комітет 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

чи службові особи, інші суб’єкти, які законом або рішенням про делегування 

уповноважені виконувати владні (виконавчі та розпорядчі) функції; 

б) органи влади, їх посадові чи службові особи, які надають 

адміністративні послуги; 

в) служби та органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові 

особи, інші суб’єкти, які законом або рішенням про делегування 

уповноважені виконувати владні (виконавчі та розпорядчі) функції з надання 

адміністративних послуг; 
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г) адміністративні особи, які надають адміністративні послуги; 

42. У чому полягає зміст поняття «адміністративні процедури»?  

А Це встановлений нормами адміністративного права порядок 

діяльності органів публічної адміністрації з розгляду та вирішення 

адміністративних справ.  

Б Це встановлений нормами адміністративного права порядок 

діяльності адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ.  

В Це встановлений нормами адміністративного права порядок 

діяльності органів публічної адміністрації та громадських об'єднань з 

розгляду та вирішення адміністративних справ.  

Г Це встановлений нормами адміністративного права порядок 

діяльності органів законодавчої влади та органів публічної адміністрації з 

прийняття нормативно-правових актів. 

43. Науково-обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, 

окремих галузей економіки або окремих адміністративно-територіальних 

одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери в 

майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення 

параметрів економічного і соціального розвитку – це…  

А) державне прогнозування економічного і соціального розвитку; 

Б) державний контроль; 

В) тактична діяльність держави; 

Г) система органів управління промисловістю. 

44. Прогнозні та програмні документи економічного і соціального 

розвитку розробляються на основі … 

А) комплексного аналізу демографічної ситуації,  

Б) стану використання природного, виробничого, науково-технічного 

та трудового потенціалу,  

В) конкурентоспроможності вітчизняної економіки, оцінки досягнутого 

рівня розвитку економіки 

Г) всіх вищезазначених чинників. 

45. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 

середньостроковий період розробляється на… 

А) 10 років; 

Б) п'ять років;  

В) 1 рік; 

Г) 15 років 

46. Організацію підготовки прогнозів економічного і соціального 

розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди, підготовку 

прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий 

період віднесено до повноважень…. 

А) Кабінету Міністрів України; 

Б) Верховної Ради України; 

В) місцеві ради; 
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Г) Президента України. 

47. Основною метою антикорупційної реформи є …. 

А) суттєве зменшення корупції в Україні; 

Б) зменшення втрат державного бюджету та бізнесу через корупційну 

діяльність,  

В) підвищення позицій України у міжнародних рейтингах, що 

оцінюють рівень корупції; 

Г) всі вищезазначені положення. 

48. Реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів задля практичної реалізації принципів верховенства права і 

забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ 

незалежним та неупередженим судом є метою… 

А) антикорупційної реформи; 

Б) судової реформи; 

В) реформи системи національної безпеки і оборони; 

Г) правоохоронної реформи. 

49. Метою політики у сфері децентралізації є … 

А) відхід від централізованої моделі управління в державі,  

Б) забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні; 

В) реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової 

самодостатності місцевого самоврядування; 

Г) всі вищезазначені завдання. 

50. Побудова податкової системи, яка є простою, економічно 

справедливою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату 

податків, створює необхідні умови для сталого розвитку національної 

економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету 

України і місцевих бюджетів є метою.. 

А) податкової реформи; 

Б) судової реформи; 

В) реформи системи національної безпеки і оборони; 

Г) правоохоронної реформи. 

51. Забезпечення енергетичної безпеки і перехід до 

енергоефективного та енергоощадного використання та споживання 

енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій є метою … 

А) програми енергоефективності; 

Б) реформи паливної системи; 

В) економічної реформи; 

Г) правоохоронної реформи. 

52. Формування довіри до України, спрямування її позиціонування 

у світі на користь політичним та економічним інтересам нашої держави, 

а також на зміцнення її національної безпеки і відновлення 

територіальної цілісності є головною метою… 
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А) програми інтелектуального розвитку; 

Б) судової реформи; 

В) економічної реформи; 

Г) Програми популяризації України у світі та просування інтересів 

України у світовому інформаційному просторі. 

53. Суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським 

суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності є … 

А) Головною передумовою реалізації Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020»; 

Б) Програмою популяризації України у світі та просування інтересів 

України у світовому інформаційному просторі; 

В) метою програми енергоефективності; 

Г) завданням розвитку інформаційного суспільства. 

54. Визначення засад реалізації державної політики реформування 

житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо 

підвищення ефективності та надійності його функціонування, 

забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і 

господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно 

до встановлених нормативів і національних стандартів є метою … 

А) Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства; 

Б) реформи інфраструктури; 

В) економічної реформи; 

Г) Програми популяризації України у світі та просування інтересів 

України у світовому інформаційному просторі. 

56. Кому Президент України може делегувати свої повноваження у 

сфері виконавчої влади: 

а) Голові Верховної Ради 

б) Прем’єр-міністру України 

в) главі адміністрації Президента України 

г) нікому не може передавати свої повноваження 

57. Органами виконавчої влади на місцях є: 

а) місцеві державні адміністрації 

б) адміністрації представників Президента 

в) місцеві ради депутатів 

г) виконавчі комітети місцевих рад депутатів 

58. У відповідності до Закону України "Про державну службу", 

право на державну службу мають: 

а) громадяни України 

б) громадяни України та особи без громадянства, що постійно 

проживають на території України 

в) громадяни України та іноземці, особи без громадянства, що постійно 

проживають на території України 
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г) громадяни України та іноземці, особи без громадянства, що постійно 

і на законних підставах проживають на території України 

59. Граничний вік перебування на державній, дипломатичній 

службі та органах місцевого самоврядування становить: 

а) 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок 

б) 60 років для чоловіків і 55 років для жінок; 

в) 65 років для чоловіків і 60 років для жінок 

г) 60 років для чоловіків і 60 років для жінок 

60. Які із перелічених договорів не є адміністративними: 

а) установчі адміністративні договори 

б) компетенційнорозмежувальні адміністративні договори 

в) програмнополітичні договори про дружбу й співробітництво 

г) договори купівлі-продажу державного майна 

61. Основні напрями та форми участі держави і місцевого 

самоврядування у сфері господарювання визначені: 

а) Кодексом України про адміністративні правопорушення 

б) Господарським кодексом України 

в) Податковим кодексом України 

г) Бюджетним кодексом України 

62. Державний орган, метою діяльності якого є забезпечення 

державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері 

державних закупівель за статусом є: 

а) урядовим органом управління 

б) державним агентством 

в) міністерством 

г) центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом 

63. _______________як центральний орган виконавчої влади 

забезпечує проведення в життя державної політики у сфері оборони, 

функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і 

підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них 

функцій і завдань. 

а) Рада національної безпеки і оборони України 

б) Генеральний штаб Збройних Сил України 

в) Міністерство оборони України 

г) Президент України 

64. Громадянам, які проходять державну військову службу у 

Збройних Силах України військові звання встановлюються. 

а) довічно 

б) на час служби у Збройних Силах України 

в) на 50 років 

г) на 30 років 

65. У відповідності до Конституції України, та Закону України 

"Про Раду національної безпеки і оборони України" Головою Ради 

національної безпеки і оборони України за посадою є: 
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а) Президент України 

б) Голова Верховної Ради України 

в) Прем’єр-міністр України 

г) Міністр оборони України 

66. Яка із перелічених характеристик не притаманна 

адміністративним послугам: 

а) надаються виключно публічною адміністрацією через реалізацію 

владних повноважень 

б) отримати будь-яку адміністративну послугу можна у будь-якому 

адміністративному органі державної влади чи місцевого самоврядування 

незалежно від його рівня та компетенції 

в) надаються за зверненням фізичної або юридичної особи  

г) пов'язані із забезпеченням юридично значущих умов для реалізації 

суб'єктивних прав конкретної приватної особи 

67. Який з перелічених суб’єктів уповноважений затверджувати 

посадові інструкції для державних службовців?  

а) Міністерство юстиції України.  

б) Кабінет Міністрів України.  

в) Центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалізацію 

державної політики у сфері державної служби.  

г) Керівник державної служби в державному органі. 

68. Вкажіть, як здійснюється просування державного службовця по 

службі:  

а) через позитивний висновок щодо результатів оцінювання службової 

діяльності.  

б) через підвищення рівня професійної компетентності державним 

службовцем.  

в) через зайняття вищої посади за результатами конкурсу.  

г) через підвищення заробітної плати. 

69. Публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави – це… 

а) державна служба; 

б) публічна служба; 

в) служба в органах місцевого самоврядування; 

г) дипломатична служба. 

70. Яка обставина обтяжує дисциплінарну відповідальність 

державного службовця?  

а) Вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.  

б) Вчинення проступку в стані алкогольного сп'яніння.  

в) Вчинення проступку через службову чи іншу залежність.  

г) Вчинення проступку під впливом погрози. 

71. Які заходи можуть бути застосовані до політичної партії у разі 

порушення нею Конституції України, Закону України «Про політичні 

партії» та інших законів України?  
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а) Застереження, догана, сувора догана, фінансові санкції.  

б) Анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, розпуск 

політичної партії.  

в) Попередження про недопущення незаконної діяльності, заборона 

політичної партії.  

г) Адміністративна, кримінальна відповідальність керівників та 

засновників політичної партії. 

72. Зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання 

громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми 

суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і 

вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших 

політичних заходах – це… 

а) громадське об’єднання;  

б) політична партія; 

в) професійна спілка;  

г) територіальна громада. 

73. Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації 

молодіжної громадської організації «Птаха». До якої групи 

адміністративних правовідносин належать правовідносини, зазначені у 

цьому прикладі?  

а) Правовідносин зовнішнього державного адміністрування.  

б) Правовідносин, які виникають у процесі внутрішньої організації та 

діяльності апаратів державних органів та органів місцевого самоврядування.  

в) Правовідносин, які пов’язані із застосуванням заходів 

адміністративного примусу і адміністративної відповідальності.  

г) Правовідносин, які пов’язані із наданням адміністративних послуг. 

74. Вкажіть, що із наведеного відповідно до Закону України «Про 

державну службу» обмежує особу в праві на державну службу:  

а) проживання на території поза межами територіальної юрисдикції 

органу, де особа планує працювати.  

б) відсутність громадянства України.  

в) відсутність вищої освіти за напрямком «державне управління».  

г) членство у політичній партії. 

75. Державне космічне агентство є … 

а) найвищим органом в системі органів влади; 

б) центральним органом законодавчої влади; 

в) центральним органом виконавчої влади; 

г) місцевим органом виконавчої влади; 

76. Івано-Франківська облдержадміністрація є.. 

а) органом місцевого самоврядування; 

б) центральним органом законодавчої влади; 

в) центральним органом виконавчої влади; 

г) місцевим органом виконавчої влади; 

77. Міністерство оборони України є … 
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а) найвищим органом в системі органів влади; 

б) центральним органом законодавчої влади; 

в) центральним органом виконавчої влади; 

г) місцевим органом виконавчої влади; 

78. Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок: 

а) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету 

Міністрів України; 

б) відставки Прем’єр-міністра України; 

в) смерті Прем’єр-міністра України. 

г) у всіх вищезазначених випадках; 

79. Міністерство юстиції України є … 

а) найвищим органом в системі органів влади; 

б) центральним органом законодавчої влади; 

в) центральним органом виконавчої влади; 

г) місцевим органом виконавчої влади; 

80. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня 

посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на 

виконання делегованих повноважень – це… 

а) суб'єкт владних повноважень; 

б) державний службовець; 

в) військовослужбовець; 

г) адміністрація Президента України. 

81. Дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та 

обов'язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій 

суб'єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди  - це… 

а) наказ керівника державного органу; 

б) постанова Кабінету Міністрів України; 

в) адміністративний договір; 

г) договір про спільну діяльність. 

82. Діяльність на державних політичних посадах, професійна 

діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, 

служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування – це… 

а) публічна служба; 

б) державна служба; 

в) адміністративна служба; 

г) апарат міністерства. 

83. Кабінет Міністрів України _______ повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України. 

а) підтверджує; 

б) складає; 

в) ініціює; 



 

 
31 

г) розкладає. 

84. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну 

політику … 

а) в одній чи декількох сферах; 

б) з окремих функцій з реалізації державної політики; 

в) виконують окремі функції державного управління; 

г) сукупність варіантів в) і б). 

85. Функції державної служби – це … 

а) основні засади, керівні ідеї, на яких ґрунтується державна служба; 

б) напрямки впливу державної служби на регулювання суспільних 

відносин в країні; 

в) система міжнародних відносин обміну, де основним товарним 

об’єктом виступають різноманітні види послуг; 

г) сукупність варіантів а) і б). 

86. Посада - це … 

а) основна структурна одиниця, засади, керівні ідеї, на яких ґрунтується 

адміністративне право; 

б) напрямок впливу адміністративного права на регулювання 

службових відносин в країні; 

в) визначена структурою і штатним розписом первинна структурна 

одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене 

нормативними актами коло службових повноважень; 

г) сукупність варіантів в) і б). 

87. За невиконання посадових обов’язків, вказівок керівництва 

державний службовець буде нести… 

а) дисциплінарну відповідальність ; 

б) адміністративну та кримінальну відповідальність одночасно; 

в) цивільно-правову відповідальність; 

г) сукупність варіантів б) і в). 

88.Система місцевого самоврядування не включає :  

а) територіальну громаду;  

б) сільську, селищну, міську раду;  

в) голову обласної та районної ради;  

г) обласні та районні державні адміністрації; 

89.Стаття 59 «Акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 року передбачає, що сільська, селищна, міська, районна 

у місті (у разі її створення) рада та її виконавчий комітет в межах своїх 

повноважень приймає нормативні та інші акти у формі:  

а) постанов;  

б) рішень;  

в) указів;  

г) наказів;  
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90. До системи органів державної виконавчої влади в Україні не 

відносяться:  

а) Президент України;  

б) Кабінет Міністрів України;  

в) міністерства;  

г) місцеві державні адміністрації;  

91. Згідно ч.1 ст.117 Конституції України Кабінет Міністрів України в 

межах своєї компетенції видає:  

а) постанови і розпорядження; 

б) постанови і декрети; 

в) укази і накази 

г) розпорядження і декрети; 

92.Органами виконавчої влади на місцях є:  

а) місцеві (обласні та районні) державні адміністрації; 

б) адміністрації представників Президента; 

в) місцеві ради депутатів; 

г) виконавчі комітети місцевих рад депутатів; 

93. У відповідності до ст.5 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» від 9 квітня 1999 року персональний склад місцевої 

державної адміністрації формується :  

а) Президентом України;  

б) Прем’єр-міністром України;  

в) Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України;  

г) головою цієї місцевої державної адміністрації;  

94.У відповідності до ст.6 «Акти місцевих державних адміністрацій» 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 

року керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів в 

межах своїх повноважень видають _________. 

а) накази;  

б) укази;  

в) розпорядження;  

г) декрети;  

95. Який вид позасудового контролю за діяльністю публічної 

адміністрації здійснює Рахункова палата України?  

А Парламентський.  

Б Муніципальний.  

В Президентський.  

Г Громадський. 

96. Виберіть обмеження, які діють після того, як особа припинила 

виконувати функції держави чи місцевого самоврядування:  

А заборона балотуватися у народні депутати України протягом року 

після припинення служби.  
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Б заборона представляти інтереси будь-якої особи в справах, в яких 

іншою стороною є орган, в якому цей колишній службовець працював на 

момент припинення виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування.  

В заборона укладати трудовий договір з будь-яким підприємством 

протягом року після припинення служби.  

Г заборона укладати трудовий договір з підприємством, якщо два роки 

тому особа здійснювала контроль за цим підприємством. 

97. Яким чином діє Верховна Рада України у разі оголошення указу 

Президента України про введення в Україні надзвичайного або воєнного 

стану?  

А Збирається на чергову сесію у тижневий строк.  

Б Збирається на засідання у дводенний строк без скликання.  

В Збирається на чергову сесію у дводенний строк після звернення 

Голови Верховної Ради України до народних депутатів.  

Г Збирається на позачергову сесію у тижневий строк. 

98. До яких актів Президента України повинна бути застосована 

процедура контрасигнатури?  

А Указів про призначення на посаду та звільнення з посади судді 

Конституційного Суду України.  

Б Указів про прийняття до громадянства України та припинення 

громадянства України, про надання притулку в Україні.  

В Указів про введення в Україні або в окремих її місцевостях 

надзвичайного стану.  

Г Указів про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки 

державній незалежності України. 

99. Президент України вирішив призначити послом України в 

Республіці Польща громадянина А., про що видав відповідний указ. 

Підписами яких осіб має бути скріплений цей акт?  

А Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України.  

Б Голови Ради національної безпеки та оборони України та Глави 

Адміністрації Президента України.  

В Прем’єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.  

Г Голови Верховної Ради України та Міністра юстиції України. 

100. Які органи місцевого самоврядування представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст?  

А Сільські, селищні та міські ради.  

Б Районні, міські та обласні ради.  

В Районні та обласні ради.  

Г Сільські, селищні та міські виконавчі комітети. 

101. Принципи державної служби – це … 

а) основні засади, керівні ідеї, на яких ґрунтується державна служба; 
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б) напрямки впливу державної служби на регулювання суспільних 

відносин в країні; 

в) посада керівного апарату; 

г) сукупність варіантів а) і б). 

102. Вкажіть, який вид протиправної діяльності державних 

службовців належить до адміністративних правопорушень, пов'язаних з 

корупцією:  

А дії, що шкодять авторитету державної служби.  

Б несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування.  

В невиконання вимог політичної неупередженості.  

Г порушення правил етичної поведінки державного службовця. 

103. З якого моменту набувають юридичної сили нормативно-

правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування?  

А З дня їх офіційного оприлюднення, якщо цим органом чи посадовою 

особою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.  

Б З моменту прийняття (підписання), якщо цим органом чи посадовою 

особою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.  

В Через десять днів після офіційного оприлюднення, якщо цим актом 

не встановлено інший строк введення цих актів в дію.  

Г З моменту реєстрації в органах юстиції. 

104. Голова районної ради Т. допустив незаконне розголошення 

інформації, яка стала йому відомою у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, тобто вчинив адміністративне правопорушення, 

передбачене ст. 172-8 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, що має наслідком накладення штрафу від 100 до 150 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду справи 

суд визнав за неможливе збереження за Т. права обіймати певні посади. 

Який захід адміністративної відповідальності має застосувати суд у 

цьому випадку?  

А Накласти стягнення у межах санкції статті – штраф від 100 до 150 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Б Накласти штраф максимального розміру, передбаченого санкцією 

статті, – 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

В Замінити штраф на інший вид стягнення – позбавлення права 

обіймати певні посади строком на 1 рік.  

Г Накласти штраф, а також застосувати позбавлення права обіймати 

певні посади на строк від 6-ти місяців до 1-го року. 

105. Який суб’єкт і яким чином призначає на посаду голову 

обласної державної адміністрації?  

А Кабінет Міністрів України за погодженням з Президентом України.  

Б Президент України за погодженням з Прем’єр-міністром України.  

В Президент України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.  

Г Президент України за поданням Кабінету Міністрів України. 
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106. Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних 

громад?  

А Органи самоорганізації населення та територіальні громади.  

Б Суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.  

В Суміжні територіальні громади районів та областей.  

Г Адміністративно-територіальні одиниці. 

107. На чому згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів 

України» базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?  

А Передвиборчій програмі Президента України.  

Б Політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України.  

В Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України.  

Г Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях Прем’єр-

міністра України і членів Кабінету Міністрів України. 

108. У разі вчинення яких дій Президент України може бути 

усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту?  

А Відмова підписати закон, прийнятий Верховною Радою України.  

Б Передача іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам відомостей, що становлять державну таємницю.  

В Відмова призначити всеукраїнський референдум з питання 

затвердження законопроекту про внесення змін до розділу I «Загальні засади» 

Конституції України.  

Г Відмова проголосити всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою. 

109. Що із зазначеного належить до повноважень Кабінету 

Міністрів України?  

А. Затвердження Державного бюджету України та контроль його 

виконання.  

Б Представлення держави в міжнародних відносинах, керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави.  

В Здійснення управління об’єктами державної власності.  

Г Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміни меж районів і 

міст. 

110. Діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає 

прогнозування розвитку територій; забезпечення раціонального 

розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій; 

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням тощо, 

називається.. 

А) плануванням і забудовою територій; 

Б) управлінням економікою; 

В) управлінням АПК; 

Г) менеджментом організацій. 
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111. Результат господарської діяльності, спрямованої на 

забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих 

приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд 

відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил – це… 

А) житлово-комунальні послуги 

Б) соціальні послуги; 

В) адміністративні послуги; 

Г) управлінська діяльність. 

112. Виберіть повноваження що НЕ належить органам місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг: 

А) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-

комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних 

державних і регіональних програм; 

Б) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 

відповідно до закону; 

В) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних 

послуг, контроль за їх дотриманням; 

Г) розроблення державних та регіональних програм у сфері житлово-

комунальних послуг. 

113. Виберіть ознаку. яка не характеризує категорію «близькі 

особи» згідно Закону України «Про запобігання корупції»: 

А особи, які спільно проживають,  

Б. особи пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та 

обов’язки; 

В. чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка; 

Г. хресний батько, хресна мати; тітка, дядько. 

114. 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, це… 

А. неправомірна вигода; 

Б. потенційний конфлікт інтересів; 

В. реальний конфлікт інтересів; 

Г. законне право 

115. Національне агентство з питань запобігання корупції є … 

А. центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом; 

Б. органом законодавчої влади і підконтрольне Верховній Раді України; 

В. органом судової влади; 

Г. громадським органом. 

116. Дія Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року 

не поширюється на : 

А. службовців місцевих державних адміністрацій; 

Б. службовців органів прокуратури; 
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В. службовців органів військового управління; 

Г. народних депутатів України; 

117. Згідно Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

року, відданість та вірне служіння Українському народові це принцип…  

А. доброчесності; 

Б. патріотизму; 

В. верховенства права; 

Г. ефективності. 

118. Поділ посад державної служби в державних органах не 

залежить від .. 

А. порядку призначення; 

Б. характеру та обсягу повноважень і необхідної для їх виконання 

кваліфікації; 

В. мудрості та врівноваженості; 

Г. професійної компетентності державних службовців. 

119. Виберіть обов’язок державного службовця: 

А. професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до 

потреб державного органу; 

Б. просування по службі з урахуванням професійної компетентності та 

сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; 

В. щодо участі у професійних спілках з метою захисту своїх прав та 

інтересів; 

Г. поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод 

людини та громадянина. 

120. На державну службу не може вступити особа, яка: 

А. досягла шістдесятип’ятирічного віку; 

Б. є повнолітньою; 

В. є громадянином України,  

Г. вільно володіє державною мовою 

121. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів 

здійснюється .. 

А. Міністерством внутрішніх справ України; 

Б. Міністерством юстиції України; 

В. Національним агентством з питань запобігання корупції; 

Г. Прокуратурою України 

122. В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади державної служби не зазначаються: 

А. найменування і місцезнаходження державного органу; 

Б. назва посади; посадові обов’язки; 

В. вимоги щодо статі, віросповідання; 

Г. умови оплати праці; вимоги до професійної компетентності 

кандидата на посаду. 
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123. Випробування при призначенні на посаду державної служби 

згідно Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року, 

встановлюється строком до … 

А. двох місяців; 

Б. чотирьох місяців; 

В. шести місяців; 

Г. одного року. 

124. Джерелом формування фонду оплати праці державних 

службовців є… 

А. державний бюджет; 

Б. місцеві бюджети; 

В. благодійні внески; 

Г. власна підприємницька діяльність 

125. До органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування мають право направляти індивідуальні чи колективні 

письмові звернення або особисто звертатися:  

а) відповідні керівні посадові особи;  

б) державні службовці місцевих державних адміністрацій чи посадові 

особи місцевого самоврядування;  

в) посадові особи виконавчих органів рад;  

г) усі без винятку;  

д) правильної відповіді немає.  

126. Право на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб 

при здійсненні ними своїх повноважень має:  

а) кожний громадянин;  

б) лише юридичні особи;  

в) лише представники політичних партій чи громадських організацій;  

г) ніхто не має такого права;  

д) правильної відповіді немає.  

127. Явно злочинні розпорядження чи накази:  

А) зобов’язані виконувати усі, хто приймав присягу;  

Б) зобов’язані виконувати усі за наявності письмового підтвердження;  

В) ніхто не зобов'язаний виконувати;  

Г) ніхто не зобов'язаний виконувати, якщо немає письмового 

підтвердження з двох джерел;  

Д) правильної відповіді немає.  

128. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 

визначених законом, приймають рішення, які є:  

А) обов’язковими до виконання на відповідній території;  

Б) обов’язковими лише для державних та комунальних підприємств на 

відповідній території;  
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В) обов’язковими на всій території України;  

Г) рекомендаційними;  

Д) правильної відповіді немає.  

129. Якому із зазначених нижче органів публічної влади належить 

повноваження щодо розробки проекту Державного бюджету України:  

А) Верховній Раді України;  

Б) Президентові України;  

В) Кабінету Міністрів України;  

Г) Національному банку України;  

Д) Рахунковій палаті Верховної Ради України.  

130. Якому із зазначених нижче органів публічної влади належить 

повноваження щодо утворення та ліквідації районів, встановлення та 

зміни меж районів і міст:  

А) Верховній Раді України;  

Б) Президентові України;  

В) Кабінету Міністрів України;  

Г) обласним радам;  

Д) районним та міським радам.  

131. Відповідно до Конституції, Президент України не може:  

а) входити до складу керівного органу або наглядової ради 

підприємства, що має на меті одержання прибутку;  

б) призначати на посаду Генерального прокурора України;  

в) зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України;  

г) приймати рішення про введення надзвичайного стану;  

д) входити до складу керівного органу або наглядової ради 

підприємства.  

132. Яка посадова особа чи орган державної влади уповноважені 

виконувати обов’язки Президента України у разі дострокового 

припинення йoго повноважень на період до обрання і вступу на пост 

нового Президента України:  

А) Голова Верховної Ради України;  

Б) Прем'єр-міністр України;  

В) Голова адміністрації Президента України;  

Г)  Міністр оборони України;  

Д) найстарший за віком народний депутат України.  

133. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання:  

А) 2/3 від її конституційного складу;  

Б) більше 2/3 від її конституційного складу;  

В) не менш як 1/3 від її конституційного складу;  

Г) не менш як 2/3 від її конституційного складу;  

Д) не менш як 1/3 народних депутатів України.  

134. У чому полягає зміст депутатської недоторканності - народні 

депутати України не можуть бути:  

А) суб’єктами політичної відповідальності;  
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Б) без згоди Верховної Ради України притягнені до адміністративної 

відповідальності, затримані чи заарештовані;  

В) без згоди Верховної Ради України притягнені до юридичної 

відповідальності;  

Г) без згоди Верховної Ради України притягнені до цивільно-правової 

відповідальності.  

135. Місцева державна адміністрація у межах своїх повноважень 

здійснює:  

А) законодавчу владу;  

Б) судову владу;  

В) виконавчу владу;  

Г) правильними є всі вищезазначені відповіді;  

Д) правильної відповіді немає.  

136. Рекомендаційний перелік структурних підрозділів місцевої 

державної адміністрації затверджується:  

А) Верховною Радою України;  

Б) Президентом України;  

В) Кабінетом Міністрів України;  

Г) головою місцевої державної адміністрації;  

Д) правильної відповіді немає.  

137. Структуру місцевої державної адміністрації визначає:  

А) Верховна Рада України;  

Б) Президент України;  

В) Кабінет Міністрів України;  

Г) голова місцевої державної адміністрації;  

Д) правильної відповіді немає.  

138. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на 

посаду:  

А) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;  

Б) Кабінетом Міністрів України за поданням Президента України;  

В) Кабінетом Міністрів України за поданням Верховної Ради України;  

Г) Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації 

державної політики у сфері державної служби;  

Д) правильної відповіді немає.  

139. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на 

посаду:  

А) на три роки;  

Б) на строк повноважень Президента України;  

В)  на чотири роки;  

Г) строк повноважень законодавством не визначено;  

Д) правильної відповіді немає.  

140. У разі обрання нового Президента України, голови місцевих 

державних адміністрацій:  
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А) у триденний термін складають свої повноваження;  

Б) у десятиденний термін складають свої повноваження;  

В) покладають свої повноваження на одного із заступників;  

Г) продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в 

установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій;  

Д) правильної відповіді немає.  

141. Перші заступники та заступники голів місцевих державних 

адміністрацій:  

А) заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним 

головам місцевих державних адміністрацій у день їх призначення;  

Б) продовжують здійснювати свої повноваження до рішення нового 

голови;  

В) заявляють про свою готовність здійснювати повноваження під 

керівництвом новопризначених голів місцевих державних адміністрацій;  

Г) припиняють свої повноваження і реєструються у центрі зайнятості;  

Д) правильної відповіді немає.  

142. Керівники структурних підрозділів місцевих державних 

адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади 

головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з:  

А) Верховною Радою України;  

Б) Президентом України;  

В) Прем’єр-міністром України;  

Г) органами виконавчої влади вищого рівня;  

Д) правильної відповіді немає.  

143. За чим саме НЕ мають права здійснювати контроль місцеві 

державні адміністрації:  

А) за збереженням і раціональним використанням державного майна;  

Б) за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, 

атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних 

ресурсів;  

В) за охороною праці та своєчасною, і не нижче визначеного державою 

мінімального розміру, оплатою праці;  

Г) за додержанням громадського порядку, правил технічної 

експлуатації транспорту та дорожнього руху;  

Д) правильної відповіді немає.  

144. Для реалізації повноважень в галузі соціально-економічного 

розвитку, місцева державна адміністрація:  

А) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і 

вимагає від відповідної ради їх виконання;  

Б) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає 

їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед 

відповідною радою про їх виконання;  

В)  розробляє і виконує програми соціально-економічного розвитку і 

звітує про їх виконання лише перед Кабінетом Міністрів України;  
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Г)  місцева державна адміністрація не має повноважень в галузі 

соціально-економічного розвитку;  

Д)  правильної відповіді немає.  

145. Для реалізації повноважень в галузі бюджету та фінансів, 

місцева державна адміністрація:  

А)  складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету 

та забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його 

виконання;  

Б)  вимагає від відповідної ради складання і подання на затвердження 

проекту відповідного бюджету та забезпечення його виконання; звіту ради 

про його виконання;  

В)  складає і подає на затвердження Кабінету Міністрів України проект 

відповідного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед Кабінетом 

Міністрів України про його виконання;  

Г)  місцева державна адміністрація не має повноважень в галузі 

бюджету та фінансів;  

Д)  правильної відповіді немає.  

146. До повноважень місцевої державної адміністрації НЕ 

відносяться повноваження в галузі:  

А) управління майном, приватизації, сприяння розвитку 

підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;  

Б) містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку;  

В) використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони 

довкілля;  

Г) науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, 

материнства і дитинства, сім'ї та молоді; соціального забезпечення та 

соціального захисту населення;  

Д)  правильної відповіді немає.  

147. Для реалізації наданих повноважень місцеві державні 

адміністрації:  

А)  не мають права проводити перевірки стану додержання Конституції 

України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, 

установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і 

підпорядкування;  

Б)  мають право проводити перевірки стану додержання Конституції 

України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, 

установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і 

підпорядкування;  

В) мають право проводити перевірки стану додержання Конституції 

України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, 
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установ, організацій, їх філіалів та відділень лише державної форми 

власності;  

Г) мають право проводити перевірки стану додержання Конституції 

України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, 

установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і 

підпорядкування лише під час надзвичайного стану;  

Д) правильної відповіді немає.  

148. Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні 

своїх повноважень:  

А) відповідальні лише перед Президентом України;  

Б) відповідальні лише перед Кабінетом Міністрів України;  

В) відповідальні перед Президентом України та Верховною Радою 

України;  

Г) відповідальні перед Президентом України; відповідальні перед 

Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні йому;  

Д) правильної відповіді немає.  

149. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, 

які зачіпають інтереси місцевого самоврядування:  

А) про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого 

самоврядування;  

Б) місцева державна адміністрація розглядає подібні питання 

одноосібно;  

В) місцева державна адміністрація заздалегідь повідомляє про це 

Кабінет Міністрів України;  

Г) місцева державна адміністрація заздалегідь повідомляє про це 

Верховну Раду України;  

Д) правильної відповіді немає.  

150. Голови місцевих державних адміністрацій НЕ мають права 

призначати на посади та звільняти з посад:  

А) своїх заступників;  

Б) керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації;  

В) керівників апаратів місцевих державних адміністрацій;  

Г) керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних 

адміністрацій;  

Д) правильної відповіді немає.  

151. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 

припиняються Президентом України у разі:  

А) хвороби;  

Б) протестів громадських організацій;  

В) висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради;  

Г) Президент України не має права припиняти повноваження голів 

місцевих державних адміністрацій;  

Д) правильної відповіді немає.  
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152. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що 

суперечать Конституції України, законам України, рішенням 

Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є 

недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи 

фактичними результатами, скасовуються:  

А) Президентом України;  

Б) головою місцевої державної адміністрації вищого рівня;  

В) в судовому порядку;  

Г) правильними є всі вищезазначені відповіді;  

Д) правильної відповіді немає.  

153. Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів 

місцевих державних адміністрацій, наказами керівників структурних 

підрозділів місцевих державних адміністрацій відшкодовується:  

А) за рахунок голів (керівників структурних підрозділів місцевих 

державних адміністрацій;  

Б) за спільний рахунок усіх працівників місцевих державних 

адміністрацій;  

В) за рахунок держави;  

Г) механізм відшкодування відсутній;  

Д) правильної відповіді немає.  

154. Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій 

здійснюється:  

А) за рахунок Державного бюджету України;  

Б) за рахунок місцевого бюджету;  

В) за рахунок як Державного, так і місцевого бюджетів;  

Г) за рахунок госпрозрахункової, комерційної діяльності;  

Д) правильної відповіді немає.  

155. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою 

недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які:  

А) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи 

(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підтримку комуністичної 

ідеології, підрив національної безпеки України шляхом запровадження 

російської мови як другої державної;  

Б) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи 

(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом 

України Віктором Януковичем та Прем’єр-міністром України Миколою 

Азаровим, підрив основ національної безпеки і оборони України шляхом 

вступу до Митного Союзу;  

В) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи 

(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом 

України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони 

України або протиправне порушення прав і свобод людини;  

Г) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи 

(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом 
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України Віктором Януковичем, Партією Регіонів України та Комуністичною 

Партією України;  

Д) правильної відповіді немає.  

156. Очищення влади (люстрація) не стосується:  

А) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, 

віце-прем’єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних 

органів виконавчої влади;  

Б) виборних посад;  

В) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, 

Голови Служби зовнішньої розвідки України;  

Г) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, професійних суддів, Голови Державної судової адміністрації 

України;  

Д) правильної відповіді немає.  

157. Органом, уповноваженим на забезпечення проведення 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», є:  

А) Адміністрація Президента України;  

Б) Апарат Верховної Ради України;  

В) Міністерство юстиції України;  

Г) Рада національної безпеки і оборони України;  

Д) правильної відповіді немає.  

158. Особи, які перебувають на посадах, щодо яких здійснюються 

заходи з очищення влади (люстрації), подають заяву, у якій 

повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, передбачені 

Законом України «Про очищення влади», або повідомляють про те, що 

до них не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на 

проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них 

відповідно до цього Закону:  

А) не пізніше ніж на третій день з дня початку проведення перевірки у 

відповідному органі, на підприємстві;  

Б) не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки у 

відповідному органі, на підприємстві;  

В) не пізніше ніж на дванадцятий день з дня початку проведення 

перевірки у відповідному органі, на підприємстві;  

Г) не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з дня початку проведення 

перевірки у відповідному органі, на підприємстві;  

Д) правильної відповіді немає.  

159. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких 

застосовано положення Закону України «Про очищення влади» про 

внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі 

відомостей про таку особу не повинна подаватись:  

А) на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, 
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передбаченої Законом України «Про очищення влади», або спеціальної 

перевірки;  

Б) на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання 

такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження 

або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і 

застосуванням законів;  

В) під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку із 

здійсненням очищення влади (люстрації), з відомостями, що містяться в 

Реєстрі;  

Г) у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо 

отримання відомостей про себе;  

Д) правильної відповіді немає.  

160. Під корупцією в діючому Законі України “Про запобігання 

корупції” розуміється:  

А) системне явище, що характеризує порушення етичних та 

законодавчих норм під час виконання посадових обов’язків;  

Б) використання особою 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 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) правильними є всі зазначені відповіді.  

161. Пряме підпорядкування в Законі України «Про запобігання 

корупції» визначається як:  

А) відносини прямої організаційної залежності без вирішення питань 

прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, 

дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх 

виконанням;  

Б) відносини непрямої організаційної залежності підлеглої особи від її 

керівника в процесі виконання функцій з планування, організації, мотивації й 

контролю діяльності;  

В) відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої 

особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) 

питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, 

дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх 

виконанням;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

162. Приватний інтерес в Законі України «Про запобігання 

корупції» визначається як:  
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А) будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі 

зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 

стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що 

виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, 

релігійних чи інших організаціях;  

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) 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) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, 

нижчою мінімальної ринкової.  

163. Члени сім’ї в Законі України «Про запобігання корупції» 

визначаються як:  

а) особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають 

взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 

цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не 

мають характеру сімейних), у тому числі 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) 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;  

в) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування;  

г) правильними є всі зазначені відповіді.  

164. До повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції належать:  

А) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної 

програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки 

ефективності виконання Антикорупційної стратегії;  
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Б) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення 

проектів нормативно-правових актів з цих питань;  

В) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу 

антикорупційної політики;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

165. Національне агентство з питань запобігання корупції з метою 

виконання покладених на нього повноважень має такі права:  

А) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими 

системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими 

технічними засобами;  

Б) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення 

корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання 

антикорупційних програм;  

В) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та 

обмежень, передбачених цим Законом;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

166. Регламентовані Законом України “Про запобігання корупції” 

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища стосуються:  

А) заборони використовувати будь-яке державне чи комунальне майно 

або кошти з метою реалізації службових інтересів;  

Б) заборони використовувати будь-яке державне чи комунальне майно 

або кошти в приватних інтересах, якщо це не суперечить особистим етичним 

нормам;  

В) заборони використовувати будь-яке державне чи комунальне майно 

або кошти в приватних інтересах;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

167. Регламентовані Законом України “Про запобігання корупції” 

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища стосуються:  

А) заборони використовувати свої службові повноваження або своє 

становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 

вигоди для себе чи інших осіб;  

Б) заборони використовувати свої службові повноваження або своє 

становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 

вигоди для себе чи інших осіб, якщо це не суперечить особистим етичним 

нормам;  

В) заборони використовувати свої службові повноваження або своє 

становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 
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вигоди для себе чи інших осіб, крім випадків, коли це приводить до 

порушення службової субординації;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

168. Обмеження щодо одержання подарунків – забороняється 

безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати 

подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб:  

А) якщо особа, яка дарує, є керівником;  

Б) якщо особа, яка дарує, є керівником суміжного структурного 

підрозділу;  

В) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

169. Вартість подарунків не повинна перевищувати:  

А) 40 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття подарунка, одноразово;  

Б) 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття подарунка, одноразово;  

В) однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття 

подарунка, одноразово;  

Г) правильна відповідь не зазначена.  

170. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження 

пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, зобов’язані:  

А) відмовитися від пропозиції та за можливості ідентифікувати особу, 

яка зробила пропозицію;  

Б) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа 

співробітників;  

В) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за 

наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, 

організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

171. Особа, при виявленні у своєму службовому приміщенні чи при 

отриманні майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка, 

зобов’язана:  

А) невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово 

повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника 

відповідного органу, підприємства, установи, організації;  

Б) усно повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або 

керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації;  

В) невідкладно письмово повідомити про цей факт Службу безпеки 

України (її територіальні органи);  

Г) невідкладно письмово повідомити про цей факт Національне 

агентство з питань запобігання корупції (його територіальні органи).  

172. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності стосуються заборони:  
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А) займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю;  

Б) займатися інструкторською та суддівською практикою зі спорту;  

В) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних 

органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з 

управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 

територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної 

громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської 

організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

173. Обмеження щодо роботи близьких осіб НЕ поширюється на:  

А) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є 

районними центрами), а також гірських населених пунктах;  

Б) народних засідателів і присяжних;  

В) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з 

набуттям одним з них статусу виборної особи;  

Г) правильними є всі зазначені відповіді.  

174. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад державних 

службовців стосується заборони:  

А) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, установлених законом;  

Б) врегульовувати конфлікти між різними органами влади;  

В) контактувати з іншими державними службовцями та посадовими 

особами місцевого самоврядування;  

Г) правильна відповідь не зазначена.  

175. Спеціальна перевірка проводиться щодо осіб:  

А) які працюють в органах виконавчої влади;  

Б) які працюють в органах місцевого самоврядування на постійній 

основі;  

В) які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з 

підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується 

Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі 

щодо відомостей, поданих особисто;  

Г) які претендують на зайняття вакантних посад, пов’язаних із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.  

176. Державні службовці або інші особи, уповноважені на 

виконання функцій держави:  

А) до першого квітня зобов’язані подавати за місцем роботи (служби) 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за минулий рік;  
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Б) до першого травня зобов’язані подавати до кадрових служб органу, 

якому підпорядковується відповідна установа, декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;  

В) до 31 грудня зобов’язані подавати за місцем роботи (служби) 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за минулий рік:  

Г) правильна відповідь не зазначена.  

177. Під потенційним конфліктом інтересів в діючому Законі 

України «Про запобігання корупції» розуміється:  

А) будь-яка суперечність між приватними та службовими інтересами;  

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) суперечність між інтересами особи як керівника та службовими 

повноваженнями підпорядкованих осіб, наявність якої призводить до 

необ’єктивності та упередженості у прийнятті рішень;  

Г) правильна відповідь не зазначена.  

178. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», 

корупційне правопорушення – це:  

А) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 

кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого 

майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним 

законодавством;  

Б) діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну 

та/або цивільно-правову відповідальність;  

В) надання державним службовцем фізичним та юридичним особам 

неповної інформації, надання якої передбачено правовими актами України;  

Г) неправомірне втручання державного службовця в діяльність інших 

державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними 

своїх повноважень.  

179. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», 

особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів 

місцевого самоврядування, забороняється:  

А) використовувати свої службові повноваження або своє становище та 

пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для 

себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи 

комунальне майно або кошти в приватних інтересах;  

Б) приймати особисті подарунки, які відповідають загальновизнаним 

уявленням про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка не 

перевищує встановленої Законом норми;  

В) займатися медичною та суддівською практикою зі спорту;  
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Г) займатися викладацькою, науковою та творчою діяльністю.  

180. Обов’язковій антикорупційній експертизі підлягають:  

А) нормативно-правові акти за ініціативою фізичних осіб, об’єднань 

громадян, юридичних осіб;  

Б) нормативно-правові акти за ініціативою міжнародних експертних 

організацій;  

В) усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд 

Кабінету Міністрів України;  

Г) правильної відповіді немає.  

181. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових 

актів проводиться:  

А) Верховною Радою України;  

Б) Міністерством юстиції України;  

В) Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією;  

Г) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 

прокурорами.  

182. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені 

представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання 

корупції мають право:  

А) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних 

правопорушень лише спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії 

корупції;  

Б) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 

інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, 

Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, 

підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці 

правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також 

громадськості;  

В) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних 

правопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії 

корупції, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в 

яких були вчинені ці правопорушення, але дана інформація є забороненою 

для громадськості;  

Г) правильна відповідь не зазначена.  

183. Суб’єкти декларування, які припиняють діяльність, пов’язану 

з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування:  

А) мають право не подавати декларацію про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру;  

Б) подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше 

поданими деклараціями;  
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В) подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за останній повний рік перебування на посаді;  

Г) правильна відповідь не зазначена.  

184. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки 

факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду даних посадовою 

особою (органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається 

можливість претенденту на посаду надати письмове пояснення за таким 

фактом та/або виправити таку розбіжність протягом:  

А) п’яти робочих днів;  

Б) п’ятнадцяти робочих днів;  

В) тридцяти робочих днів;  

Г) сорока п’яти робочих днів.  

185. У разі отримання повідомлення про наявність у підлеглої 

особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, керівник приймає 

рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів:  

А) протягом двох робочих днів після отримання;  

Б) протягом трьох робочих днів після отримання;  

В) протягом п’яти робочих днів після отримання;  

Г) протягом семи робочих днів після отримання.  

186. Переведення особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю 

конфлікту інтересів може здійснюватись:  

А) лише за згодою особи;  

Б) без згоди особи;  

В) за одноосібним рішенням керівника без врахування думки особи;  

Г) за погодженням з профспілковою організацією.  

187. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону «Про 

протидію корупції» підлягає перевірці у термін:  

А) не більше п’яти днів від дня його отримання;  

Б) не більше десяти днів від дня його отримання;  

В) не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання;  

Г) не більше тридцяти п’яти днів від дня його отримання.  

188. Інформація про викривача:  

А) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, 

встановлених Законом;  

Б) не може бути розголошена за будь-яких умов;  

В) може бути розголошена за наявності письмової заяви особи, 

стосовно якої існує підозра про здійснення корупційного правопорушення;  

Г) може бути розголошена, якщо цього вимагає громадськість.  
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