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Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
1. Адміністративне право покликане врегульовувати:
а) майнові відносини та пов’язані з ними немайнові відносини;
б) відносини між роботодавцем та робітником;
в) відносини, що визначають засади існування держави, гілок влади;
г) відносини, пов’язані із притягненням винної особи до кримінальної
відповідальності;
д) відносини у сфері забезпечення органами виконавчої влади і органами
місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних
інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі державного і
самоврядного
управління
в
сферах
соціально-економічного
й
адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку.
2. Адміністративне право у системі національного права є:
а) підгалуззю права;
б) інститутом права;
в) самостійною галуззю права;
г) взагалі не входить до системи національного права;
д) займає особливе місце.
3. Адміністративне право є складовою:
а) приватного права;
б) публічного права;
в) приватного права з елементами публічного;
г) публічного права з елементами приватного;
д) правильної відповіді немає.
4. Адміністративне право – це:
а) профілююча галузь права;
б) процесуальна галузь права;
в) спеціальна галузь права;
г) комплексна галузь права;
д) правильної відповіді немає.
5. До джерел адміністративного права належить:
а) Кримінальний кодекс України;
б) Конституція України;
в) акти цивільного законодавства;
г) закони з питань кооперації;
д) Господарський процесуальний кодекс України.
6. Для адміністративно-правових відносин обов’язковою є наявність:
а) взаємної згоди сторін;
б) владного суб’єкта;
в) неправомірного юридичного факту;
г) кодифікованого акта, який визначав би засади їх виникнення.
7. До методів адміністративного права належить:
а) координація;
б) субординація;

в) планування;
г) контроль;
д) прогнозування.
8. Для адміністративного законодавства характерна:
а) повна кодифікація;
б) роздільна кодифікація матеріально-правових та процесуальних норм;
в) відсутність жодного кодифікованого акта;
г) часткова кодифікація;
д) правильної відповіді немає.
9. Система адміністративного права включає:
а) Загальну та Спеціальну частини;
б) Загальну та Особливу частини;
в) Загальну, Особливу та Спеціальну частини;
г) Особливу та Спеціальну частини;
д) правильної відповіді немає.
10. Норми, які визначають засади адміністративної відповідальності,
входять до системи адміністративного права як складова:
а) Загальної частини;
б) Особливої частини;
в) Спеціальної частини;
г) взагалі не входять до системи адміністративного права;
д) займають особливе місце.
Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права України. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права України
1. Адміністративна дієздатність – це здатність:
а) набувати та реалізовувати своїми діями (або бездіяльністю) права,
створювати для себе або інших суб’єктів обов’язки і їх виконувати;
б) укладати адміністративно-правові договори та нести відповідальність
за їх виконання;
в) нести адміністративну відповідальність;
г) правильної відповіді немає.
2. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України
вносить:
а) Верховна Рада України;
б) Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України;
в) олігархи України;
г) правильної відповіді немає.
3. Кабінет Міністрів України – це:
а) єдиноначальний орган загальної компетенції;
б) колегіальний орган спеціальної компетенції;
в) колегіальний орган загальної компетенції;
г) правильної відповіді немає.
4. Міністр має статус:

а) політичного діяча;
б) державного службовця;
в) політика;
г) правильної відповіді немає.
5. Голови місцевих державних адміністрацій:
а) призначаються Прем’єр-міністром України;
б) призначаються Президентом України;
в) обираються територіальною громадою;
г) правильної відповіді немає.
6. Права, реалізація яких залежить не тільки від волевиявлення
громадян, але також від наявності фактичних можливостей для їх
реалізації в даному місці і у даний час, є:
а) абсолютними;
б) відносними;
в) умовно-абсолютними;
г) правильної відповіді немає.
7. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не
вважає своїм громадянином, є:
а) біпатридом;
б) іноземцем;
в) туземцем;
г) правильної відповіді немає.
8. Іноземці та особи без громадянства на території України
користуються:
а) обмеженими правами;
б) режимом найбільшого сприяння;
в) національним режимом;
г) правильної відповіді немає.
9. Видворення за межі України застосовується до:
а) олігархів;
б) іноземців;
в) громадян України;
г) правильної відповіді немає.
10. Рада національної безпеки і оборони України створюється при:
а) Президенті України;
б) Міністерстві оборони України;
в) Верховній Раді України;
г) правильної відповіді немає.
Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права України
1. Підставами для просування державних службовців по службі є:
а) непритягнення до юридичної відповідальності;
б) підвищення кваліфікації;

в) здобуття другої вищої освіти;
г) тимчасове виконання повноважень керівника.
2. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, але не
менше одного разу на:
а) 3 роки;
б) 5 років;
в) 4 роки;
г) кожного року.
3. Державно-службові відносини не припиняються у випадку:
а) звільнення;
б) відкриття кримінальної справи;
в) відставки;
г) відсторонення від виконання повноважень за посадою.
4. Випробувальний термін при прийнятті на державну службу може
тривати максимально:
а) 6 місяців;
б) 2 місяці;
в) 1 місяць;
г) 2 тижні;
д) на розсуд керівника.
5. Граничний вік перебування на державній службі становить:
а) 60 років для чоловіків і 55 років для жінок;
б) 50 років для жінок та 60 років для чоловіків;
в) це питання вирішується залежно від категорії посади;
г) законодавством не обмежується та залежить від стану здоров’я.
д) 65 років для чоловіків і 65 років для жінок
6. Підставою для відставки державного службовця є:
а) службова недбалість;
б) принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи;
в) використання службового становища і пов'язаних з ним можливостей
для незаконного збагачення;
г) особисті, родинні, дружні чи будь-які інші позаслужбові стосунки з
іншими особами;
д) використання завідомо підробленого документа.
7. Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади
державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній
посаді протягом:
а) 1 року;
б) 2 років;
в) 5 років;
г) цей термін залежить від категорії посади, однак не менше 2 років;
д) законодавством не встановлено.
8. Окрім догани та звільнення, до державних службовців може бути
застосований такий захід дисциплінарного впливу:
а) попередження;

б) сувора догана;
в) штраф;
г) тимчасове відсторонення від займаної посади;
д) затримання до 1 року у присвоєнні чергового рангу чи у призначенні на
вищу посаду.
9. Законом України «Про державну службу» встановлено:
а) 7 категорій посад державних службовців і 15 рангів;
б) 6 категорій посад державних службовців та 12 рангів;
в) 10 категорій посад державних службовців та 15 рангів;
г) правильної відповіді немає.
10. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу
регулюється:
а) указом, що видається Президентом України;
б) положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
в) інструкцією, що затверджується Головним управлінням державної служби
при Кабінеті Міністрів України;
г) виключно Законом України «Про державну службу»;
д) правильної відповіді немає.
Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) та
об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права України
1. Адміністрація підприємства - це специфічна частина трудового
колективу, яка:
а) здійснює управління в процесі професійної діяльності;
б) має за мету сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян,
бере участь у виборах та інших політичних заходах;
в) створена для задоволення та захисту своїх законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та
інших інтересів;
г) займається винятково питаннями, пов'язаними із задоволенням релігійних
потреб громадян.
2. Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із:
а) місцевим статусом;
б) республіканським статусом;
в) всеукраїнським статусом;
г) міжнародним статусом.
3. Створення і діяльність структурних осередків політичних партій не
допускається:
а) в органах виконавчої та судової влади, виконавчих органах місцевого
самоврядування;
б) у військових формуваннях;
в) на державних підприємствах, у навчальних закладах, та інших державних
установах і організаціях;
г) всі варіанти правильні.

4. Засновниками громадських організацій можуть бути особи, яким
виповнилося:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) 21 рік.
5. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій
можуть бути особи, які досягли:
а) 14- річного віку;
б) 15-річного віку;
в) 18-річного віку;
г) 21-річного віку.
6. Вік, по досягненні якого дозволяється бути членом політичної партії,
складає:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) встановлюється статутом політичної партії.
7. Вік, по досягненні якого дозволяється бути членом громадської
організації, складає:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) передбачається статутом цієї організації.
8. Вік, по досягненні якого дозволяється бути членом молодіжної і
дитячої організації, складає:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) встановлюється статутами цих організацій.
9. Власна назва громадського об'єднання може містити:
а) найменування органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань
цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет,
адміністрація, прокуратура, суд);
б) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в
судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним
рішенням суду законної сили);
в) слова "державний", "комунальний" та похідні від них;
г) положення про мету (цілі) та напрями його діяльності;
д) ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї
особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку,
якщо інше не передбачено законом.
10. До символіки політичної партії належать:
а) партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз;

б) назва, програма, статут, адреса, місцезнаходження;
в) рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт;
г) статус, індивідуальне фіксоване членство, реєстраційне свідоцтво.
Розділ 5. Функції, форми та методи державного управління.
Адміністративний примус
1. Для функцій державного управління характерним є те, що вони:
а) розкривають основні напрями владно-організуючого впливу органів
виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління на відповідні
керовані об’єкти;
б) виражають владно-організуючий вплив органів виконавчої влади та інших
суб’єктів державного управління на відповідні керовані об’єкти;
г) передбачають обов’язки органів виконавчої влади узгоджувати свої
рішення з іншими суб’єктами державного управління;
д) застосовуються у зв’язку зі специфічними умовами(ситуаціями) в
державній діяльності і суспільному житті.
2. Для методів державного управління характерним є те, що вони:
а) розкривають основні напрями владно-організуючого впливу органів
виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління на відповідні
керовані об’єкти;
б) виражають владно-організуючий вплив органів виконавчої влади та інших
суб’єктів державного управління на відповідні керовані об’єкти;
г) передбачають обов’язки органів виконавчої влади узгоджувати свої
рішення з іншими суб’єктами державного управління;
д) застосовуються у зв’язку зі специфічними умовами(ситуаціями) в
державній діяльності і суспільному житті.
3. До методів державного управління не належать:
а) встановлення обов'язковості вчинення певних дій, заборона певних дій;
б) видача різноманітних дозволів;
в) здійснення реєстраційних дій;
г) одностороннє вирішення спорів між учасниками управлінських відносин;
д) віра у всемогутність наказу, директиви, ігнорування інтересів підлеглих.
4. Функції і методи як основні елементи змісту управлінської діяльності
визначають:
а) «що» роботи;
б) «як» робити;
в) «що» і «як» робити;
г) «коли» робити;
д) «що» і «коли» робити.
5. До характерних ознак правових актів державного управління не
належить:
а) підзаконність;
б) цілеспрямованість;
в) обов’язковість (імперативність);
г) офіційність;

д)односторонність.
6. Основними формами актів виконавчої влади є:
а) постанови, розпорядження, накази, інсрукції;
б) рішення, вироки ухвали;
г) паспорти, посвідчення, атестати;
д) довідки, рапорти, доповідні записки, характеристики;
7. Критерієм класифікації правових актів державного управління є:
а) юридична властивість;
б) межі дії;
в) компетентність органів, які приймають такі акти;
г) положення органів, що видають такі акти, за ієрархією;
д) усі варіанти правильні.
8. За юридичними властивостями акти державного управління
поділяються на:
а) нормативні, індивідуальні та змішані;
б) приписи, дозволяння та заборони;
в) закони, акти правосуддя та прокурорські акти;
г) акти, які видають Президент України, Кабінет Міністрів України,
центральні та місцеві органи виконавчої влади.
9. Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження шляхом
видання
а) указів і розпоряджень;
б) постанов і розпоряджень;
в) положень і правил;
г) наказів, затверджених посадових інструкцій, положень;
д) протестів, подань, приписів і постанов.
10. Такі дії, як видання правового акту управління, прийняття будьякого іншого рішення можуть бути конкретними прикладами:
а) функцій державного управління;
б) форм державного управління;
в) методів державного управління;
г) цілей і завдань управлінської діяльності;
д) суспільнозначущих, тобто публічних, потреб.
Розділ 6. Адміністративна відповідальність
1. До органів, які наділені правом встановлення адміністративної
відповідальності, належить:
а) Конституційний Суд України;
б) прокуратура;
в) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад;
г) громадські об’єднання;
д) Верховна Рада України.
2. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли:
а) 12 років;
б) 14 років;

в) 15 років;
г) 16 років;
д) 18 років.
3. Не виключає адміністративну відповідальність:
а) неосудність особи, яка вчинила протиправне діяння;
б) похилий вік особи, яка вчинила протиправне діяння;
в) вчинення правопорушення у стані крайньої необхідності;
г) вчинення правопорушення у стані необхідної оборони;
д) відсутність події і складу адміністративного правопорушення.
4. До обставин, що пом’якшують відповідальність за адміністративне
правопорушення не належить:
а) щире розкаяння винного;
б) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення,
добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
в) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного
хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
г) вчинення правопорушення неповнолітнім;
д) вчинення правопорушення в стані сп’яніння.
5. Визначте помилкове твердження:
а) фактичною підставою для настання адміністративної відповідальності є
адміністративне правопорушення (проступок);
б) суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути осудні фізичні
особи, які досягли 16 років, службові і посадові особи;
в) у гіпотезі описуються конкретні правила поведінки особи, які
охороняються державою і за порушення яких передбачена адміністративна
відповідальність;
г) юридичною підставою адміністративної відповідальності є наявність в діях
особи юридичного складу правопорушення – суб’єкта, суб’єктивної сторони,
об’єкта, об’єктивної сторони;
д) до обставин, що звільняють від адміністративної відповідальності або
надають таку можливість, належить передання матеріалів на розгляд
громадської організації або трудового колективу.
6. Визначте правильне твердження:
а) винність проступку – це заборона дій, передбачена конкретною
адміністративною нормою;
б) предмет проступку, якщо його названо в конкретних нормах КпАП, є
обов’язковою ознакою об’єкта, відсутність якої свідчить про відсутність
юридичного складу проступку;
в) об’єктивна сторона адміністративного проступку – це сукупність
зовнішніх ознак проступку, які визначають акт зовнішньої поведінки
правопорушника;
г) суб’єкти бувають трьох видів: індивідуальні, загальні та спеціальні;
д) неосудність – це здатність особи усвідомлювати свої дії або керувати
ними, отже, нести за них відповідальність.

7. Максимальний строк, на який застосовується позбавлення
спеціального права, становить:
а) 3 роки;
б) 12 місяців;
в)2 роки;
г) 6 місяців;
д) 5 років.
8. Виправні роботи застосовуються на строк:
а) до 3 місяців з відрахуванням до 20 % заробітку;
б) до 2 місяців з відрахуванням до 20 % заробітку;
в) до 4 місяців з відрахуванням до 10 % заробітку;
г) до 6 місяців з відрахуванням до 10 % заробітку;
д) до 6 місяців з відрахуванням до 20 % заробітку.
9. Адміністративне стягнення може бути накладено протягом:
а) 2 місяців з дня вчинення правопорушення;
б) 10 днів з дня винесення постанови у справі про адміністративне
правопорушення;
в) 1 місяця з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної
справи або про її закриття;
г) 2 місяців з дня винесення постанови в справі про адміністративне
правопорушення;
д) 15 днів з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним
розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших
матеріалів справи.
10. Справи про адміністративні правопорушення не мають права
розглядати:
а) адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних,
міських рад;
б) виконкоми сільських, селищних, міських рад;
в) органи прокуратури;
г) районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді);
д) органи внутрішніх справ.
Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у
справах про адміністративні правопорушення
1. Адміністративний арешт можуть призначати:
а) адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних,
міських рад;
б) виконкоми сільських, селищних, міських рад;
в) районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді);
г) органи внутрішніх справ;
д) органи державних інспекцій.
2. Адміністративна комісія і виконком сільської, селищної, міської ради
ради можуть вирішити питання про відшкодування майнової шкоди,

заподіяної адміністративним правопорушенням, якщо її розмір не
перевищує:
а) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
д) 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
3. Єдиний процесуальний документ, який є підставою розгляду і
вирішення адміністративної справи, це:
а) рапорт;
б) акт обстеження;
в) доповідна записка;
г) протокол;
д) подання.
4. До законних представників не належать:
а) опікуни;
б) батьки;
в) усиновителі;
г) адвокат;
д) піклувальники.
5. Факультативною (необов’язковою) стадією провадження у справах
про адміністративні правопорушення є:
а) оскарження (опротестування);
б) розгляд справи і винесення постанови;
в) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;
г) порушення справи про адміністративне правопорушення;
д) попереднє з’ясування обставин вчиненого правопорушення.
6. Недійсність протоколу про адміністративне правопорушення визначає
відсутність:
а) підпису родичів порушника;
б) підпису особи, що склала протокол;
в) підписів свідків;
г) відомостей про місце роботи порушника;
д) пояснень порушника.
7. Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому
розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом:
а) 1 доби;
б) 2 днів;
в) 3 днів;
г) 5 днів;
д) термін не встановлено.
8. До заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні
правопорушення не належить:
а) застосування спеціальних засобів;
б) адміністративне затримання;

в) особистий огляд, огляд речей;
г) вилучення речей і документів;
д) доставлення порушника і його привід.
9. Максимальний
строк
адміністративного
затримання
(крім
виняткових випадків) встановлено не більше як:
а) 3 години;
б) 1 добу;
в) 6 годин;
г) 3 доби;
д) 2 години.
10. З дня одержання уповноваженим органом протоколу справи про
адміністративні правопорушення розглядаються протягом:
а) 30 днів;
б) 25 днів;
в) 15 днів;
г) 10 днів;
д) 5 днів.
Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
1. Визначення: «... – це неухильне виконання законів і прийнятих у
відповідності з ними інших правових актів органами державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами та
громадськими організаціями» відповідає поняттю:
а) законність;
б) дисципліна;
в) гарантія законності;
г) спосіб забезпечення законності;
д)контроль.
2. Визначення: «... – це точне, своєчасне і неухильне дотримання
встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил
поведінки у державному і суспільному житті» відповідає поняттю:
а) законність;
б) дисципліна;
в) гарантія законності;
г) спосіб забезпечення законності;
д)контроль.
3. Визначте, які із зазначених юридично значущих дій відносяться до
способів забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні:
а) проведення контролю, здійснення нагляду, звернення громадян за
захистом своїх прав;
б) адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і
вилучення речей і документів;
в) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у
потерпілого, попередження, догана або сувора догана;

г) видання правових актів управління, укладання адміністративних
договорів;
д) прийняття присяги, службова атестація, складання протоколів про
адміністративні правопорушення.
4.Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль щодо сфери
виконавчої влади, виділяють такі види контролю, як:
а) загальний і спеціальний;
б) попередній, поточний(оперативний) і наступний;
в) відомчий, міжвідомчий і над(або поза) відомчий;
г) внутрішній адміністративний, президентський, парламентський контроль,
прокурорський нагляд;
д) підготовчий, центральний(аналітичний) і підсумковий.
5. До системи державного контролю в сфері управління не належать:
а) органи і посадові особи, наділені державою контрольними
повноваженнями щодо органів державного управління;
б) форми і методи контрольної діяльності, взаємозв'язки між: ними.
в) принципи контрольної діяльності;
г) засоби здійснення контрольної діяльності;
д) звернення громадян до компетентних органів за захистом своїх прав.
6. До системи органів державного контролю в сфері управління
належать:
а) органи і посадові особи, наділені державою контрольними
повноваженнями щодо органів державного управління;
б) форми і методи контрольної діяльності, взаємозв'язки між: ними.
в) принципи контрольної діяльності;
г) засоби здійснення контрольної діяльності;
д) звернення громадян до компетентних органів за захистом своїх прав.
7. Право осіб та громадян направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом строк закріплюється:
а) Конституцією України;
б) Кодексом України про адміністративні правопорушення.
в) Регламентом Верховної Ради України;
г) законом України «Про Рахункову палату»;
д) законом України «Про статус народного депутата України».
8. Для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний
інтерес, Верховна Рада України створює:
а) комітети;
б) тимчасові спеціальні комісії;
в) тимчасові слідчі комісії;
г) Рахункову палату;
д) інспекції та служби.

9. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і
свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території
України здійснює:
а) комітет;
б) тимчасова спеціальна комісія;
в) тимчасова слідча комісія;
г) Рахункова палата;
д) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
10. Контрольні повноваження Президента України закріплюються:
а) Конституцією України;
б) Кодексом України про адміністративні правопорушення.
в) Регламентом Верховної Ради України;
г) законом України «Про Рахункову палату»;
д) законом України «Про статус народного депутата України».
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки
1. Відповідно до Конституції України і Закону Украни «Про Кабінет
Міністрів України» державний суверенітет і економічну самостійність
Українни, проведення фінансової, цінової інвестиційної та податкової
політики, рівні умови розвитку всіх форм власності забезпечує:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
г) Рада національної безпеки і оборони України;
д) Національний банк України.
2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної політики економічного
і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної,
зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі,
державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку
підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а
також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального
співробітництва України з Європейським Союзом є:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
в) Міністерство закордонних справ України;
г) Державної служби експортного контролю України
д) Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами
України
3. Метою державної промислової політики є:
а) своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного
виробництва корисними копалинами та впровадження ресурсозберігаючих та
відновлювальних технологій;
б) централізоване
управління
підприємствами,
їх
безпосереднє
підпорядкування урядовому органу;

в) втручання у господарську діяльність підприємств, відволікання їх
експлуатаційного персоналу на інші роботи для допомоги місцевим органам
влади та самоврядування;
г) реалізація стратегії випереджаючого розвитку та євроінтеграції, створення
сучасного інтегрованого у світове виробництво і здатного до саморозвитку
промислового комплексу, який відповідатиме аналогічним утворенням у
розвинутих державах світу;
д) здійснення
контрольно-наглядових
повноважень
за
діяльністю
підприємств на регіональному рівні.
4. До основних принципів державної промислової політики не належить:
а) забезпечення національних інтересів;
б) соціальна, екологічна спрямованість реформування промисловості;
в) реалізація інноваційного типу розвитку промисловості;
г) правове регулювання діяльності підприємств, охорона праці та пожежної
безпеки;
д) поєднання державного регулювання з ринковими механізмами
саморегуляції.
5. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із
забезпечення реалізації державної промислової політики є:
а) Міністерство інфраструктури України;
б) Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;
в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
г) Міністерство промислової політики України;
д) Міністерство аграрної політики та продовольства України.
6. Міністр аграрної політики та продовольства України призначається
на посаду та звільняється з посади в установленому законодавством
порядку:
а) Верховною Радою України;
б) Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Верховною Радою України за поданням Президента України;
д) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
7. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у межах своїх
повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України,
актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України
видає:
а)постанови;
б)розпорядження;
в) накази;
г) посадові інструкції;
д) положення.
8. Функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної
політики з питань розвитку підприємництва покладено на:
а) б) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
б) Державну реєстраційну службу України;

в) Міністерство фінансів України;
г) Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва;
д) Міністерство промислової політики України.
9. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з
питань формування та забезпечення реалізації: державної аграрної
політики, політики у сфері сільського господарства та з питань
продовольчої безпеки держави є:
а) Міністерство інфраструктури України;
б) Міністерство аграрної політики та продовольства України;
в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
г) Міністерство внутрішніх справ України;
д) Міністерство екології та природних ресурсів України
10. Центральним органом виконавчої влади, який не має повноважень в
галузі економіки, є:
а) Міністерство інфраструктури України;
б) Міністерство аграрної політики та продовольства України;
в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
г) Міністерство внутрішніх справ України;
д) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.
Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання в соціальнокультурній сфері
1. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері не
належить:
а) Міністерство культури України;
б) Міністерство освіти і науки України;
в) Міністерство соціальної політики України;
г) Міністерство охорони здоров’я України.
д) Міністерство екології та природних ресурсів України
2. Визначення: «... – це різновид державного управління, сукупність
функцій, що здійснюються органами державної влади з метою
здійснення управління освітою, наукою, культурою, туризмом, охороною
здоров’я та соціального захисту населення України, фізичною
культурою та спортом» відповідає поняттю:
а) управління в адміністративно-політичній сфері;
б) управління в соціально-культурній сфері;
в) управління в сфері освіти;
г) соціальне управління.
3. Визначення: «... – це основа розвитку особистості, суспільства, нації та
держави, запорука майбутнього України, відтворює і нарощує
інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства»
відповідає поняттю:
а) освітні рівні;

б) базова освіта;
в) наука;
г) освіта.
4. Структура освіти включає:
а) дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту,
професійно-технічну освіту;
б) вищу освіту, післядипломну освіту;
в) аспірантуру, докторантуру, самоосвіту;
г) всі варіанти правильні.
5. В Україні встановлюються такі освітні рівні:
а) початкова загальна освіта, професійно-технічна освіта;
б) базова середня освіта, повна загальна середня освіта;
в) базова вища освіта, повна вища освіта;
г) всі варіанти правильні.
6. До освітньо-кваліфікаційних рівнів не належить:
а) кваліфікований робітник;
б) аспірант;
в) бакалавр;
г) спеціаліст
д) магістр.
7. До основних принципів освіти в Україні не належить:
а) доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг,
що надаються державою;
б) рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту;
в) гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних
цінностей;
г) законність та дисципліна в державному управлінні.
8. Вчені звання «старший науковий співробітник», «доцент», «професор»
присвоюються на основі рішень:
а) Міністерства освіти і науки України;
б) Вищої атестаційної комісії України;
в) колегії Вищої атестаційної комісії України;
г) вчених рад вищих закладів освіти.
9. Визначення: «... – це комплекс заходів, що здійснюють державні
органи в різних сферах діяльності, які забезпечують доступ кожного
члена суспільства до соціальних благ, що спрямовані на усунення
соціальної нерівності та підтримку найбільш незахищених членів
суспільного життя» відповідає поняттю:
а) соціальний захист;
б) соціальні блага;
в) громадянське суспільство;
г) суспільний захист.
10. Соціальний захист включає такі напрями:
а) соціальне страхування;
б) соціальну допомогу;

в) державне пенсійне забезпечення;
г) недержавне пенсійне забезпечення;
д) всі варіанти правильні.
Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання в адміністративнополітичний сфері
1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є:
а) Президент України;
б) Голова Верховної Ради України;
в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
г) Прем’єр-міністр України;
д)Міністр оборони України.
2. Міністра оборони України призначає на посаду і звільняє з посади в
установленому порядку:
а) Рада національної безпеки та оборони України;
б) коаліційна більшість депутатів Верховної Ради України;
в) Президент України;
г) Верховна Рада України;
д) Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.
3. Державним правоохоронним органом спеціального призначення, який
забезпечує державну безпеку України, є:
а) Рада національного безпеки і оборони України;
б) Служба безпеки України;
в) Конституційний Суд України;
г) Управління державної охорони України;
д) Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
4. Систему органів дипломатичної служби утворюють:
а) Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства
закордонних справ України на території України, закордонні дипломатичні
установи України;
б) Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія при
МЗС, посольства, постійні представництва і місії, генеральні консульства,
представництва МЗС у регіонах;
в) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні
установи України, митні органи.
г) Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства
закордонних справ України на території України, Державна міграційна
служба України;
д) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні
установи України.
5. Міністерство доходів і зборів України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується:
а) Радою національної безпеки та оборони України;
б) Президентом України;
в) Кабінетом Міністрів України;

г) Головою Державної митної служби України;
д) Державною митною службою України.
6. Правовий статус міліції визначено:
а) Законом України «Про міліцію»;
б) Законом України «Про міліцейську діяльність»;
в) Положенням про Міністерство внутрішніх справ України;
г) Митним кодексом України;
д) Кодексом України про адміністративні правопорушення.
7. Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,
який безпосередньо реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань, є:
а) Державний департамент з питань виконання покарань;
б) Державний департамент з питань виконання покарань як структурний
підрозділ Міністерства внутрішніх справ України;
в) Міністерство внутрішніх справ України;
г) Державна пенітенціарна служба України
д) Міністерство юстиції України.
8 . Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із
забезпечення реалізації державної правової політики є:
а) Рада національного безпеки і оборони України;
б) Служба безпеки України;
в) Конституційний Суд України;
г) Міністерство юстиції України;
д) Міністерство внутрішніх справ України.
9. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видає:
а) Українська нотаріальна палата;
б) Вища кваліфікаційна комісія нотаріату;
в) Міністерство юстиції України;
г) обласні управління юстиції;
д) Державна реєстраційна служба України.
10. Вища рада юстиції формується:
а) Верховною Радою України, Президентом України та з’їздом суддів
України;
б) Верховною Радою України, Президентом України, з’їздом суддів України,
з’їздом адвокатів України, з’їздом представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнською конференцією
працівників прокуратури;
в) коаліційною більшістю Верховної Ради України;
г) Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції України, обласними
управліннями юстиції;
д) Верховною Радою України, Президентом України, з’їздом суддів України,
з’їздом адвокатів України.
Розділ 12. Адміністративно-правове регулювання в міжгалузевій сфері

1. Визначення: «... – це документовані або публічно оголошені відомості
про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та
навколишньому природному середовищі» відповідає поняттю:
а) інформація;
б) інформація про особу;
в) інформація про діяльність державних органів влади та органів
місцевого і регіонального самоврядування;
г) соціологічна інформація;
д) науково-технічна інформація.
2. Право на інформацію передбачає можливість вільного та необхідного
для реалізації прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і
функцій:
а) набуття, придбання, накопичення інформації;
б) задоволення інформаційних потреб;
в) розповсюдження, обнародування, реалізація інформації;
г) одержання, використання, поширення, зберігання інформації.
3. Коли особа, поширює інформацію, отриману з офіційного джерела
(інформацію органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, звіти, стенограми, тощо), то в цьому випадку вона
зобов’язана:
а) перевіряти достовірність такої інформації;
б) спростовувати її;
в) відшкодовувати завдану таким спростуванням шкоду майнового чи
немайнового характеру;
г) робити посилання на таке джерело.
4. Визначення поняття конфіденційної інформації дається у:
а) Цивільному кодексі України;
б) Законі України «Про інформацію»;
в) Законі України «Про банки і банківську діяльність»;
г) Законі України «Про державну таємницю»;
д) Кодексі України про адміністративні правопорушення.
5. У Законі України «Про інформацію» дається визначення поняття:
а) комерційної таємниці;
б) конфіденційної інформації;
в) банківської таємниці;
г) державної таємниці
д) ноу-хау.
6. Гриф секретності – це реквізит матеріального носія таємно інформації,
який засвідчує;
а) ступінь секретності («особливої важливості», «цілком таємно»,
«таємно»);
б) строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до
державної таємниці;
в) порушення законодавства про державну таємницю;
г) порядок надання допуску та доступу до державної таємниці;

д) конкретний вид інформації, що належить до державної таємниці.
7. До державної таємниці не можуть бути віднесені конкретні види
інформації:
а) в сфері оборони;
б) економіки, науки і техніки;
в) зовнішніх відносин;
г) в сфері державної безпеки та охорони правопорядку;
д) про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту.
8. Реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних в
Україні забезпечує:
а) Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України;
б) Державна реєстраційна служба України;
в) Державна служба України з питань захисту персональних даних;
г) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
д) Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
6. Гриф секретності – це реквізит матеріального носія таємно інформації,
який засвідчує;
а) ступінь секретності («особливої важливості», «цілком таємно»,
«таємно»);
б) строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до
державної таємниці;
в) порушення законодавства про державну таємницю;
г) порядок надання допуску та доступу до державної таємниці;
д) конкретний вид інформації, що належить до державної таємниці.
7. До державної таємниці не можуть бути віднесені конкретні види
інформації:
а) в сфері оборони;
б) економіки, науки і техніки;
в) зовнішніх відносин;
г) в сфері державної безпеки та охорони правопорядку;
д) про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту.
8. Реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних в
Україні забезпечує:
а) Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України;
б) Державна реєстраційна служба України;
в) Державна служба України з питань захисту персональних даних;
г) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
д) Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
9. Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з
формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах
організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом України є:

а) Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України;
б) Державна реєстраційна служба України;
в) Державна служба України з питань захисту персональних даних;
г) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
д) Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
10. Для реалізації державної політики у сфері наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і
використання національних електронних інформаційних ресурсів,
створення умов для розвитку інформаційного суспільства в Україні
утворено:
а) Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України;
б) Державна реєстраційна служба України;
в) Державна служба України з питань захисту персональних даних;
г) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
д) Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

