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Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України,
законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та
спеціального законодавства
І. Питання на перевiрку знання Конституцiї України
1. Якою є територiя України в межах iснуючого кордону?
2. На яких засадах ґрунтується суспiльне життя в Українi?
3. На кого покладається оборона України, захист її суверенiтету, територiальної
цiлiсностi i недоторканостi?
4. Як зобов’язанi дiяти органи державної влади та органи мiсцевого
самоврядування, їх посадовi особи?
5. Чи допускаються звуження змiсту та обсягу iснуючих прав i свобод при
прийняттi нових законiв або внесеннi змiн до чинних законiв?
6. Чи мають зворотну дiю у часi закони та iншi нормативно-правовi акти?
7. Якi акти мають бути доведенi до вiдома населення у порядку, встановленому
законом?
8. Чи може громадянин України за дiї, що дискредитують державу бути
позбавлений громадянства?
9. Що гарантується Україною своїм громадянам, якi перебувають за її межами?
10. Хто має конституцiйне право на користування рiвним правом доступу до
державної служби?
11. Кому гарантується право на свободу думки i слова, на вiльне вираження
своїх поглядiв i переконань?
12. Хто має право на участь в управлiннi державними справами?
13. Хто має право голосу на виборах i референдумах в Українi?
14. Якi особи вiдповiдно до Конституцiї України не мають права голосу на
виборах та референдумах?
15. Кому належить право на свободу об’єднання у полiтичнi партiї та
громадськi органiзацiї?
16. Хто має право направляти iндивiдуальнi письмовi звернення або особисто
звертатися до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування?
17. Хто має право на страйк для захисту своїх економiчних i соцiальних
iнтересiв?

18. Хто має право на оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв
державної влади?
19. Чи обмежуються конституцiйнi права i свободи людини та громадянина в
умовах надзвичайного стану?
20. Яка форма народного волевиявлення в Українi передбачена Конституцiєю
України?
21. Яка форма безпосередньої демократiї в Українi передбачена Конституцiєю
України?
22. З яких питань щодо законопроектiв не допускається референдум в Українi?
23. Ким призначається всеукраїнський референдум?
24. Якi питання вирiшуються виключно всеукраїнським референдумом?
25. Яким органом влади в Українi є Верховна Рада України?
26. Яким критерiям має вiдповiдати кандидат у народнi депутати України?
27. Як обирається конституцiйний склад Верховної Ради України?
28. Якими актами визначаються повноваження народних депутатiв України?
29. Ким призначаються позачерговi вибори до Верховної Ради України?
30. Яким актом встановлюється порядок проведення виборiв народних
депутатiв України?
31. Яку дiяльнiсть народнi депутати України можуть поєднувати iз
депутатським мандатом?
32. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумiсностi депутатського
мандата?
33. Що має зробити народний депутат України у разi виникнення обставин, що
порушують вимоги щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами
дiяльностi?
34. Що є пiдставою для втрати мандату народного депутата України?
35. З якого моменту починаються повноваження народних депутатiв України?
36. За що не несуть юридичної вiдповiдальностi народнi депутати України?
37. Чим встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?
38. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного
депутата України?
39. Ким скликаються позачерговi сесiї Верховної Ради України?
40. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?
41. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетнiй сферi?
42. Що з наведеного не належить до повноважень Верховної Ради України?
43. Основною функцiєю якого державного органу є забезпечення стабiльностi
грошової одиницi?
44. Хто здiйснює парламентський контроль за додержанням конституцiйних
прав i свобод людини i громадянина?
45. Хто виступає гарантом додержання прав i свобод людини i громадянина?
46. Хто вправi здiйснювати приведення новообраного Президента України до
присяги?
47. Скiльки строкiв пiдряд одна й та ж сама особа може бути Президентом
України?

48. Хто за посадою не входить до складу Ради нацiональної безпеки i оборони
України?
49. Кого призначає на посаду та звiльняє з посади за згодою Верховної Ради
України Президент України?
50. Якi повноваження має Президент України з мотивiв невiдповiдностi актiв
Кабiнету Мiнiстрiв України Конституцiї?
51. На кого покладається у разi дострокового припинення повноважень
Президента України виконання обов’язкiв Президента України на перiод до
обрання i вступу на пост нового Президента України?
52. Прийняття яких рiшень не належить до повноважень Президента України,
згiдно з Конституцiєю України?
53. Хто є Головою Ради нацiональної безпеки i оборони України?
54. Якi нормативно-правовi акти видає Президент України на основi та на
виконання Конституцiї i законiв України?
55. Ким призначається на посаду Прем’єр-мiнiстр України?
56. Хто входить до складу Кабiнету Мiнiстрiв України?
57. Чим визначаються вiдповiдно до Конституцiї України повноваження
Кабiнету Мiнiстрiв України?
58. Якi акти в межах своєї компетенцiї видає Кабiнет Мiнiстрiв України?
59. Перед ким вiдповiдальний Кабiнет Мiнiстрiв України?
60. Чим керується у своїй дiяльностi Кабiнет Мiнiстрiв України?
61. Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-мiнiстра
України?
62. Перед ким вiдповiдальнi при здiйснення своїх повноважень голови мiсцевих
державних адмiнiстрацiй?
63. Якими актами визначаються органiзацiя, повноваження i порядок дiяльностi
Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої
влади?
64. Ким призначаються на посаду i звiльняються з посади голови мiсцевих
державних адмiнiстрацiй?
65. Яку функцiю здiйснює прокуратура України?
66. Який строк повноважень Генерального прокурора України?
67. Ким призначається на посаду Генеральний прокурор України?
68. Який найвищий судовий орган у системi судiв загальної юрисдикцiї?
69. За якими принципами будується система судiв загальної юрисдикцiї в
Українi?
70. Як звiльняється з посади Голова Верховного Суду України?
71. Який вiк є граничним для перебування на посадi суддi?
72. Який стаж роботи у галузi права повинен мати рекомендований
квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв на посаду суддi?
73. Хто, згiдно з Конституцiєю України, рекомендує суддю на посаду?
74. На який строк обираються Верховною Радою України суддi?
75. На якi правовiдносини поширюється юрисдикцiя судiв?
76. Який головний суб’єкт мiсцевого самоврядування в Українi?
77. Який строк повноважень сiльської, селищної, мiської ради?

78. Якi органи самоорганiзацiї населення передбаченi Конституцiєю України?
79. Хто представляє спiльнi iнтереси територiальних громад сiл, селищ та мiст
згiдно з Конституцiєю України?
80. Коли вiдбуваються черговi вибори сiльських, селищних, мiських, районних,
обласних рад, сiльських, селищних, мiських голiв?
81. Чим визначається статус голiв, депутатiв i виконавчих органiв сiльської,
селищної ради та їхнi повноваження, порядок утворення, реорганiзацiї,
лiквiдацiї?
82. Якi об’єкти можуть об’єднувати на договiрних засадах територiальнi
громади сiл, селищ i мiст для виконання спiльних проектiв?
83. Чим є мiсцеве самоврядування в Українi?
84. Ким компенсуються витрати органiв мiсцевого самоврядування, що
виникли внаслiдок рiшень органiв державної влади?
85. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим,
депутати якої обранi на чергових виборах?
86. Управлiння яким майном належить до вiдання Автономної Республiки
Крим?
87. До чиїх повноважень належить зупинення з мотивiв невiдповiдностi
нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим
Конституцiї України та законам України дiї цих нормативно-правових актiв з
одночасним зверненням до Конституцiйного Суду України щодо їх
конституцiйностi?
88. Яким органом є Верховна Рада Автономної Республiки Крим?
89. Яким органом є Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим?
90. Що складає систему адмiнiстративно-територiального устрою України?
91. До чиїх повноважень належить утворення i лiквiдацiя районiв, встановлення
i змiна меж районiв i мiст, вiднесення населених пунктiв до категорiї мiст,
найменування i перейменування населених пунктiв i районiв?
92. В якому обсязi закони та iншi нормативно-правовi акти можуть бути визнанi
Конституцiйним судом України неконституцiйними?
93. Хто призначає суддiв Конституцiйного Суду України?
94. Чи є обов’язковими за своєю юридичною силою рiшення Конституцiйного
Суду України?
95. Чи можуть бути оскарженими рiшення Конституцiйного суду України?
96. З якого дня втрачають чиннiсть правовi акти, якi Конституцiйний Суд
України визнав неконституцiйними?
97. Хто є суб’єктом призначення всеукраїнського референдуму для
затвердження законопроекту про внесення змiн до роздiлiв I, III, XIII
Конституцiї України?
98. Хто затверджує законопроект про внесення змiн до роздiлiв I, III, XIII
Конституцiї України?
99. Який порядок внесення змiн до Конституцiї України в умовах воєнного або
надзвичайного стану?
100. З якого дня набула чинностi Конституцiя України?

ІІ. Питання на перевiрку знання Закону України «Про державну службу»
1. Що таке професiйна компетентнiсть державного службовця?
2. Хто є керiвником державної служби в державному органi?
3. Що таке рiвнозначна посада на державнiй службi?
4. На якi вiдносини, що виникають у зв’язку зi вступом, проходженням та
припиненням державної служби державних службовцiв поширюється дiя норм
законодавства про працю?
5. Яка посада державної служби не вiдноситься до категорiї «А» (вищий корпус
державної служби)?
6. Яке право належить до майнових прав державних службовцiв?
7. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?
8. Що зобов’язаний зробити державний службовець, якщо вiн отримав наказ
(розпорядження), доручення не вiд безпосереднього керiвника, а вiд керiвника
вищого рiвня?
9. Що повинен зробити державний службовець у разi виникнення у нього
сумнiву щодо законностi виданого керiвником наказу (розпорядження),
доручення?
10. Ким призначається на посаду та звiльняється з посади керiвник
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує
державну полiтику у сферi державної служби?
11. Хто утворює Комiсiю з питань вищого корпусу державної служби?
12. За яких умов засiдання Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби є
правомiрним?
13. Який державний орган здiйснює органiзацiйне та матерiально-технiчне
забезпечення Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби?
14. Хто здiйснює повноваження керiвника державної служби в мiнiстерствi?
15. На кого покладаються повноваження щодо вiдповiдальностi за реалiзацiю
державної полiтики з питань управлiння персоналом, добору персоналу,
планування та реалiзацiї заходiв з питань оформлення вступу на державну
службу, її проходження та припинення в державному органi?
16. Яке право характеризує службовий статус державних службовцiв?
17. В якiй формi має бути оформлений наказ (розпорядження) керiвника або
особи, яка виконує його обов’язки?
18. Що має зробити керiвник у разi отримання вимоги державного службовця
про надання письмового пiдтвердження наказу (розпорядження), доручення?
19. На що не має права державний службовець?
20. Що зобов’язаний зробити керiвник державної служби, у разi отримання вiд
державного службовця скарги щодо порушення його права на державну
службу?
21. Яка особа не може вступити на державну службу?
22. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна вiдповiдати особа, яка
претендує на зайняття посади державної служби категорiї «А»?
23. Яким вимогам повинна вiдповiдати особа, яка претендує на зайняття посади
державної служби категорiї «Б» у державному органi, юрисдикцiя якого
поширюється на всю територiю України?

24. Яким загальним вимогам має вiдповiдати особа, яка претендує на зайняття
посади державної служби категорiї «В»?
25. Як здiйснюється вступ громадянина України на державну службу?
26. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця вперше,
набуває статусу державного службовця?
27. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця повторно,
набуває статусу державного службовця?
28. Вiдповiдно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади
державної служби?
29. На якi вакантнi посади державної служби може проводитись закритий
конкурс?
30. Хто приймає рiшення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби категорiї «А»?
31. Хто приймає рiшення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби категорiї «Б» i «В»?
32. Якi посади державної служби пiдлягають обов’язковому скороченню?
33. Якi документи подають державнi службовцi, що бажають взяти у конкурсi,
до конкурсної комiсiї державного органу, в якому проводиться конкурс?
34. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
категорiї «А» в Українi?
35. Чим визначається порядок тестування кандидатiв, якi беруть участь у
конкурсi на зайняття вакантної посади державної служби?
36. На яких офiцiйних веб-сайтах оприлюднюється iнформацiя про переможця
конкурсу?
37. До якого державного органу має право оскаржити рiшення конкурсної
комiсiї учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний вiдбiр на зайняття
вакантної посади державної служби категорiї «А»?
38. До якого державного органу має право оскаржити рiшення конкурсної
комiсiї учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний вiдбiр на зайняття
вакантної посади державної служби категорiй «Б» i «В»?
39. У чому полягає змiст вiдкладеного права на зайняття вакантної посади
державної служби?
40. Ким приймається рiшення про призначення на посаду державної служби
категорiї «А»?
41. Ким приймається рiшення про призначення на посаду державної служби
категорiй «Б» i «В»?
42. Коли вiдбувається складення Присяги державного службовця особою, яка
вперше призначена на посаду державної служби?
43. Ким органiзовується складення Присяги державного службовця особою, яка
вперше призначена на посаду державної служби?
44. На яких категорiях посад державної служби здiйснюється виключно
строкове призначення?
45. У яких випадках при призначеннi особи на посаду державної служби
встановлення випробування є обов’язковим?

46. Скiльки рангiв встановлюється для державних службовцiв вiдповiдно до
Закону України «Про державну службу»?
47. Протягом якого часу пiсля призначення присвоюються ранги державних
службовцiв?
48. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатiв
оцiнювання службової дiяльностi черговий ранг у межах вiдповiдної категорiї
посад?
49. Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах вiдповiдної
категорiї посад державному службовцю за результатами оцiнювання службової
дiяльностi?
50. У якому випадку може бути позбавлений рангу державний службовець?
51. У якому випадку переведення державного службовця на посаду не
допускається i є обов’язковим конкурсний вiдбiр?
52. Яким не може бути строк вiдрядження державного службовця протягом
одного календарного року?
53. Що не вважається змiною iстотних умов державної служби?
54. Не пiзнiше скiлькох календарних днiв керiвник письмово повiдомляє
державного службовця про змiну iстотних умов служби?
55. Коли проводиться повторне оцiнювання у разi отримання державним
службовцем негативної оцiнки його службової дiяльностi?
56. Протягом якого перiоду проводиться пiдвищення квалiфiкацiї державних
службовцiв?
57. В якому випадку державний службовець звiльняється зi служби за
результатами оцiнювання службової дiяльностi?
58. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами
оцiнювання його службової дiяльностi?
59. Якими будуть правовi наслiдки для державного службовця у разi його
вiдмови вiд прийняття Присяги державного службовця?
60. На який термiн з метою пiдвищення рiвня професiйної компетентностi
державного службовця може бути направлено на стажування з вiдривом вiд
служби?
61. За рахунок чого формується фонд оплати працi державних службовцiв?
62. Якi складовi заробiтної плати державного службовця?
63. Скiльки вiдсоткiв не може перевищувати загальний розмiр мiсячної або
квартальної премiй, якi може отримати державний службовець за рiк?
64. Ким визначається порядок надання та розмiр матерiальної допомоги для
вирiшення соцiально-побутових питань?
65. Якi види заохочень застосовуються до державних службовцiв за бездоганну
та ефективну державну службу, за особливi заслуги?
66. Ким застосовуються заохочення до державних службовцiв, якi займають
посади категорiй «А»?
67. У якому розмiрi встановлюється надбавка за вислугу рокiв на державнiй
службi?
68. Протягом якого термiну, ким та коли визначається схема посадових окладiв
на посадах державної служби?

69. У якому розмiрi встановлюється фонд премiювання державного органу?
70. Що передбачає соцiально-побутове забезпечення державних службовцiв?
71. Яка тривалiсть робочого часу державного службовця на тиждень?
72. Яким державним органом затверджується порядок вiдшкодування
непередбачуваних витрат державних службовцiв у зв’язку з їх вiдкликанням iз
щорiчної основної або додаткової вiдпустки?
73. Що не належить до видiв дисциплiнарних стягнень, що можуть
застосовуватися за порушення дисциплiни державним службовцем?
74. У якому складi дiє комiсiя з розгляду дисциплiнарних справ (дисциплiнарна
комiсiя)?
75. Який строк має минути пiсля вчинення дисциплiнарного проступку щоб
державного службовця не можна було притягнутий до дисциплiнарної
вiдповiдальностi?
76. Що не може вважатись дисциплiнарним проступком державного
службовця?
77. Протягом якого часу державний службовець має бути вiдсутнiм на
робочому мiсцi без поважних причин щоб це вважалося прогулом?
78. Яке розслiдування може проводитися з метою визначення наявностi вини,
характеру i тяжкостi дисциплiнарного проступку державного службовця?
79. Якою тривалiстю державним службовцям надається щорiчна основна
оплачувана вiдпустка якщо законом не передбачено бiльш тривалої вiдпустки?
80. Який розмiр виплати грошової допомоги при наданнi щорiчної основної
оплачуваної вiдпустки?
81. Протягом якого часу керiвником державної служби вноситься державному
службовцю письмова пропозицiя про вiдшкодування матерiальної шкоди?
82. Яку вiдповiдальнiсть несе кожен державний службовець у разi спiльного
заподiяння матерiальної шкоди кiлькома державними службовцями?
83. Протягом якого часу подається скарга пiсля одержання державним
службовцем копiї наказу (розпорядження) про накладення дисциплiнарного
стягнення?
84. Що є винятковим видом дисциплiнарного стягнення для державного
службовця?
85. Який строк повноважень членiв дисциплiнарної комiсiї?
86. З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на
виборну посаду до органу державної влади або органу мiсцевого
самоврядування?
87. Протягом якого часу зберiгається посада за державним службовцем, який
втратив працездатнiсть пiд час виконання посадових обов’язкiв?
88. Що не може бути пiдставою для припинення державної служби за
iнiцiативою суб’єкта призначення?
89. Який граничний вiк перебування на державнiй службi?
90. Протягом якого часу державний службовець має право звiльнитися зi
служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у
письмовiй формi?

91. Який максимальний строк випробування встановлюється при призначеннi
на посаду державної служби?
92. Скiльки дисциплiнарних стягнень може бути застосовано до державного
службовця за кожний дисциплiнарний проступок?
93. Ким призначається на посаду керiвник Апарату Верховної Ради України?
94. Хто призначає на посаду та звiльняє з посади керiвника апарату
Адмiнiстрацiї Президента України?
95. На який строк призначається працiвник патронатної служби на посаду?
96. Якi посади не належать до посад патронатної служби?
97. За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до
стажу державної служби?
98. Що є обов’язковим для працiвника патронатної служби, який виявив
бажання вступити на державну службу?
99. Який строк повноважень члена Комiсiї з питань вищого корпусу державної
служби?
100. За яких умов при присвоєннi державному службовцю чергового рангу
враховується час роботи на посадах патронатної служби?
ІІІ. Питання на перевiрку знання Закону України «Про запобiгання
корупцiї»
1. Який повний перелiк спецiально уповноважених суб’єктiв у сферi протидiї
корупцiї?
2. Який статус Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї?
3. Якi особи не вiдносяться до виборних осiб в розумiннi Закону України «Про
запобiгання корупцiї»?
4. Вкажiть суб’єктiв, якi мають право здiйснювати повiдомлення про пiдозру у
вчиненнi кримiнального правопорушення члену Нацiонального агентства з
питань запобiгання корупцiї?
5. На який строк призначаються члени Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцiї?
6. Яким з наведених повноважень не надiлене Нацiональне агентство з питань
запобiгання корупцiї?
7. Якi дiї зобов’язанi здiйснити уповноваженi особи Нацiонального агентства з
питань запобiгання корупцiї у випадку виявлення ознак адмiнiстративного
правопорушення, пов’язаного з корупцiєю?
8. Зазначте, у якому з перелiчених випадкiв Нацiональне агентство з питань
запобiгання корупцiї затверджує обґрунтований висновок та надсилає його
спецiально уповноваженим суб’єктам у сферi протидiї корупцiї?
9. Яким з наведених суб’єктiв визначаються засади антикорупцiйної полiтики
(Антикорупцiйна стратегiя)?
10. Вкажiть, для якої з перелiчених груп органiв законом не передбачено
обов’язкової наявностi антикорупцiйних програм?
11. Який алгоритм дiй особи, уповноваженої на виконання функцiй держави
або мiсцевого самоврядування, у разi надходження пропозицiї щодо
неправомiрної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

12. У чому полягає обмеження щодо сумiщення та сумiсництва основної роботи
осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, з iншими видами дiяльностi?
13. На якi з перелiчених видiв дiяльностi не поширюється заборона займатися
iншою оплачуваною дiяльнiстю, крiм виконання функцiй держави або
мiсцевого самоврядування?
14. Яке з перелiчених обмежень не поширюється на осiб пiсля припинення
ними дiяльностi, пов’язаної з виконанням функцiй держави або мiсцевого
самоврядування?
15. Протягом якого строку дiють передбаченi законом обмеження пiсля
припинення дiяльностi, пов’язаної з виконанням функцiй держави, мiсцевого
самоврядування?
16. Якi механiзми усунення ситуацiї прямого пiдпорядкування близьких осiб,
уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування,
застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк
добровiльно такi обставини не усунуто?
17. У який строк особа, уповноважена на виконання функцiй держави або
мiсцевого самоврядування, зобов’язана повiдомити керiвника або визначений
законом орган про наявнiсть у неї реального чи потенцiйного конфлiкту
iнтересiв?
18. Який алгоритм дiй керiвника органу, який отримав повiдомлення вiд
пiдлеглої особи, щодо якої у нього наявнi повноваження з її
призначення/звiльнення, про наявнiсть у неї реального конфлiкту iнтересiв?
19. Що передбачає самостiйне врегулювання конфлiкту iнтересiв вiдповiдно до
закону?
20. Якi наслiдки має прийняття службовою особою рiшення в умовах реального
конфлiкту iнтересiв за наявностi у неї попереднього пiдтвердження
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї про вiдсутнiсть
конфлiкту iнтересiв у даному випадку?
21. Який з перелiчених механiзмiв не належить до заходiв зовнiшнього
врегулювання конфлiкту iнтересiв?
22. Хто є суб’єктом прийняття рiшення про усунення особи, уповноваженої на
виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiд виконання
завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi в умовах
конфлiкту iнтересiв?
23. Яка iз наведених умов не є обов’язковою для можливостi врегулювання
конфлiкту iнтересiв шляхом обмеження доступу особи до iнформацiї?
24. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рiшення про
врегулювання конфлiкту iнтересiв шляхом перегляду обсягу службових
повноважень особи, у якої виник конфлiкт iнтересiв?
25. Який з засобiв зовнiшнього врегулювання конфлiкту iнтересiв пiдлягає
застосуванню у разi, якщо усунення особи вiд виконання завдання, обмеження
її доступу до iнформацiї чи перегляд її повноважень є неможливим та вiдсутнi
пiдстави для її переведення на iншу посаду або звiльнення?

26. Яка з наведених процедур не належить до форм здiйснення зовнiшнього
контролю як засобу врегулювання конфлiкту iнтересiв?
27. Яка з перелiчених умов не дозволяє застосувати переведення на iншу посаду
особи з метою врегулювання конфлiкту iнтересiв в її службовiй дiяльностi?
28. За сукупностi яких умов застосовується звiльнення особи як захiд
врегулювання конфлiкту iнтересiв?
29. На користь якої категорiї осiб заборонено передавати в управлiння
пiдприємства та корпоративнi права у зв’язку з призначенням на посади в
органах влади?
30. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана
вiдреагувати на незаконне доручення керiвництва?
31. Який спосiб подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiї
держави або мiсцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про
запобiгання корупцiї»?
32. Яким чином має вiдбуватися оприлюднення декларацiй осiб,
уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування,
вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї»?
33. У який строк особа зобов’язана передати в управлiння належнi їй
пiдприємства та корпоративнi права у зв’язку з призначенням на посаду в
центральний орган виконавчої влади?
34. З якою категорiю осiб заборонено укладати договори про управлiння
пiдприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на
посади в органах влади?
35. На яку категорiю осiб не поширюються вимоги закону щодо полiтично
нейтральної поведiнки?
36. Якi випадки обов’язкового подання декларацiї особи, уповноваженої на
виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування?
37. Яка процедура виправлення помилок у поданiй декларацiї особи,
уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування,
якi суб’єкт декларування виявив самостiйно?
38. Протягом якого строку зберiгається iнформацiя про особу в Єдиному
державному реєстрi декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування?
39. Яка з перелiчених обставин не виступає самостiйною пiдставою для
обов’язкового проведення повної перевiрки декларацiй осiб, уповноважених на
виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування?
40. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана
повiдомити Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї про вiдкриття
нею або членом її сiм’ї валютного рахунка в установi банку-нерезидента?
41. Про якi змiни у своєму майновому станi суб’єкти декларування зобов’язанi
повiдомляти Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї?
42. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана
повiдомити Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї про суттєвi
змiни у своєму майновому станi?

43. Яка особа вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї» є
викривачем?
44. За якої обов’язкової умови анонiмне повiдомлення працiвника органу про
порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї» iншим
працiвником цього ж органу пiдлягає розгляду?
45. Якi термiни розгляду анонiмних повiдомлень про порушення вимог Закону
України «Про запобiгання корупцiї»?
46. Результати яких видiв антикорупцiйної експертизи пiдлягають
обов’язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання
корупцiї»?
47. Який з перелiчених документiв не подається для проведення спецiальної
перевiрки?
48. Для яких з перелiчених юридичних осiб приватного права обов’язковою є
наявнiсть антикорупцiйної програми?
49. Який порядок вiдсторонення вiд виконання службових повноважень осiб,
щодо яких складено протокол про адмiнiстративне правопорушення, пов’язане
з корупцiєю?
50. Яке з описаних нижче дiянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з
корупцiєю»?
51. Про якi об’єкти нерухомостi зазначається у декларацiї особи, уповноваженої
на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування?
52. У якому випадку буде вiдмовлено у наданнi iнформацiї з Єдиного
державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов’язанi з корупцiєю
правопорушення?
53. За якою процедурою призначається на посаду член Нацiонального агентства
з питань запобiгання корупцiї?
54. Якi дiї зобов’язанi здiйснити уповноваженi особи Нацiонального агентства з
питань запобiгання корупцiї у випадку виявлення ознак адмiнiстративного
правопорушення, пов’язаного з корупцiєю?
55. Упродовж скiлькох днiв пiсля подання декларацiї суб’єкт декларування
(особа, уповноважена на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування) має право подати виправлену декларацiю?
56. У який перiод може здiйснюватися повна перевiрка декларацiї особи,
уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування,
яка полягає у з’ясуваннi достовiрностi задекларованих вiдомостей, точностi
оцiнки задекларованих активiв, перевiрцi на наявнiсть конфлiкту iнтересiв та
ознак незаконного збагачення?
57. Що таке подарунок вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання
корупцiї»?
58. Хто є близькими особами згiдно iз Законом України «Про запобiгання
корупцiї»?
59. Що таке корупцiйне правопорушення у розумiннi Закону України «Про
запобiгання корупцiї»?
60. Що таке корупцiя у розумiннi Закону України «Про запобiгання корупцiї»?
61. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцiєю?

62. Якi види вiдповiдальностi передбаченi за вчинення корупцiйних або
пов’язаних з корупцiєю правопорушень?
63. Що таке потенцiйний конфлiкт iнтересiв?
64. Що таке реальний конфлiкт iнтересiв?
65. Що таке неправомiрна вигода?
66. Що таке антикорупцiйна експертиза?
67. Що таке пряме пiдпорядкування?
68. Хто є членами сiм’ї згiдно iз Законом України «Про запобiгання корупцiї»?
69. Щодо яких з перелiчених видiв дiяльностi iснують обмеження щодо
сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi?
70. На якiй пiдставi Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї
здiйснюється монiторинг способу життя суб’єктiв декларування?
71. Хто є суб’єктами вiдповiдальностi за корупцiйнi або пов’язанi з корупцiєю
правопорушення?
72. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дiя Закону України «Про
запобiгання корупцiї», забороняється безпосередньо або через iнших осiб
вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осiб вiд
юридичних або фiзичних осiб?
73. Якi подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дiя Закону
України «Про запобiгання корупцiї»?
74. У якому нормативно-правовому актi передбачено визначення корупцiйного
злочину?
75. Що визначає Закон України «Про запобiгання корупцiї»?
76. Яким законом (законами) передбачено заходи, якi можуть бути застосованi
правоохоронними органами до осiб, якi надають допомогу в запобiганнi i
протидiї корупцiї, або їх близьких осiб, у зв’язку iз здiйсненим повiдомлення
про порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї» за наявностi
загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осiб, якi надають допомогу в
запобiганнi i протидiї корупцiї?
77. Якими актами регулюються вiдносини, що виникають у сферi запобiгання
корупцiї?
78. Рiшення конкурсної комiсiї щодо кандидатiв на посади членiв
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї вважається прийнятим,
якщо за нього на засiданнi конкурсної комiсiї проголосували?
79. Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї є колегiальним
органом, до складу якого входить?
80. З моменту призначення скiлькох членiв Нацiональне агентство з питань
запобiгання корупцiї є правомочним?
81. На який строк обирається Голова Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцiї?
82. Скiльки разiв проводиться засiдання Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцiї?
83. Через кого забезпечується громадський контроль за дiяльнiстю
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї?

84. Протягом якого часу розмiщуються на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдних
органiв законопроекти та проекти iнших нормативно-правових актiв, що
передбачають надання пiльг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а
також делегування повноважень державних органiв, органiв влади Автономної
Республiки Крим або органiв мiсцевого самоврядування, з метою їх
громадського обговорення?
85. Якi правила етичної поведiнки передбаченi Законом України «Про
запобiгання корупцiї»?
86. До повноважень якого органу належить здiйснення постiйного монiторингу
виконання закону у сферi захисту викривачiв, проведення щорiчного аналiзу та
перегляду державної полiтики у цiй сферi?
87. Протягом скiлькох робочих днiв надається можливiсть претенденту на
посаду надати письмове пояснення у разi встановлення за результатами
спецiальної перевiрки факту розбiжностей у поданих претендентом на посаду
автобiографiї та/або декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк посадовою особою
(органом), яка (який) органiзовує проведення спецiальної перевiрки?
88. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здiйснює призначення
(обрання) на посаду у разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки
та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання
ним пiдроблених документiв або неправдивих вiдомостей?
89. У який строк проводиться спецiальна перевiрка за письмовою згодою особи,
яка претендує на зайняття посади?
90. Яким органом проводитися спецiальна перевiрка вiдповiдно до Закону
України «Про запобiгання корупцiї» щодо вiдомостей про притягнення особи
до кримiнальної вiдповiдальностi, наявнiсть судимостi, її зняття, погашення?
91. До якого числа щорiчно суб’єкти, на яких поширюється дiя Закону України
«Про запобiгання корупцiї», зобов’язанi подавати декларацiю за минулий рiк?
92. У який спосiб подаються декларацiї суб’єктами, на яких поширюється дiя
Закону України «Про запобiгання корупцiї»?
93. Що охоплює вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї»
декларування недостовiрної iнформацiї (як злочин, передбачений ст. 366-1
Кримiнального кодексу України)?
94. Протягом якого часу Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї
забезпечує оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдомостей з
Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов’язанi з
корупцiєю правопорушення?
95. Яким органом здiйснюється обов’язкова антикорупцiйна експертиза?
96. Що забороняється одержувати вiд фiзичних, юридичних осiб безоплатно
державним органам, органам влади Автономної Республiки Крим, органам
мiсцевого самоврядування?
97. Ким є особа, вiдповiдальна за реалiзацiю антикорупцiйної програми
(уповноважений) в юридичнiй особi?

98. Вкажiть, якi iснують пiдстави притягнення особи, яка вчинила корупцiйне
правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцiєю, до
дисциплiнарної вiдповiдальностi?
99. Яким органом визначається Порядок i методологiя проведення
антикорупцiйної експертизи проектiв нормативно-правових актiв?
100. Якi дiї застосовуються до особи, якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi
нею злочину у сферi службової дiяльностi?
ІV. Питання на перевiрку знання спецiального законодавства (законiв
України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України», «Про центральнi органи
виконавчої влади», «Про адмiнiстративнi послуги», «Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiї», «Про звернення громадян», «Про доступ до публiчної
iнформацiї», «Про засади запобiгання та протидiї дискримiнацiї в Українi»,
Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)
1. Яким органом у системi органiв виконавчої влади є Кабiнет Мiнiстрiв
України?
2. Перед ким вiдповiдальний Кабiнет Мiнiстрiв України?
3. Яким органом є Кабiнет Мiнiстрiв України?
4. Чим регулюється порядок проведення засiдань Кабiнету Мiнiстрiв України,
пiдготовки та прийняття рiшень, iншi процедурнi питання дiяльностi Уряду
України?
5. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабiнету Мiнiстрiв
України?
6. До яких посад належать посади членiв Кабiнету Мiнiстрiв України?
7. У якiй кiлькостi за поданням Прем’єр-мiнiстра України Верховна Рада
України може призначати мiнiстрами осiб, якi не очолюють мiнiстерства?
8. Хто може бути членами Кабiнету Мiнiстрiв України?
9. Що додається до подання у разi внесення на розгляд Верховної Ради України
подання щодо призначення на посаду члена Кабiнету Мiнiстрiв України особи,
яка є народним депутатом України?
10. Ким призначається на посаду Прем’єр-мiнiстр України?
11. Ким призначаються на посаду члени Кабiнету Мiнiстрiв України, крiм
Прем’єр-мiнiстра України, Мiнiстра оборони України i Мiнiстра закордонних
справ України?
12. Ким призначаються на посаду Мiнiстр оборони України i Мiнiстр
закордонних справ України?
13. З якого моменту вступає на посаду член Кабiнету Мiнiстрiв України?
14. На чому базується програма дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України?
15. Яка пiдстава є зайвою для вiдставки Кабiнету Мiнiстрiв України?
16. Кого призначає на посаду та звiльняє з посади за пропозицiєю Комiсiї з
питань вищого корпусу державної служби Кабiнет Мiнiстрiв України?
17. Який документ (документи) подається (подаються) Кабiнету Мiнiстрiв
України одночасно iз звiтом про виконання Державного бюджету України за
минулий рiк до Верховної Ради України?

18. Хто представляє iнтереси Кабiнету Мiнiстрiв України у судах загальної
юрисдикцiї?
19. Якi органи складають систему центральних органiв виконавчої влади?
20. Який основний принцип органiзацiї дiяльностi мiнiстерств в Українi?
21. Хто затверджує положення про мiнiстерства, iншi центральнi органи
виконавчої влади?
22. Ким утворюються, реорганiзуються та лiквiдуються мiнiстерства та iншi
центральнi органи виконавчої влади?
23. Хто затверджує структуру апарату мiнiстерства?
24. Ким призначаються на посади керiвники територiальних органiв
мiнiстерства?
25. Який орган може утворюватися для пiдготовки рекомендацiй щодо
виконання завдань мiнiстерства?
26. Якi акти видає мiнiстерство у межах своїх повноважень?
27. Ким можуть бути скасованi повнiстю чи в окремiй частинi накази
мiнiстерства?
28. Якi центральнi органи виконавчої влади утворюються для виконання
окремих функцiй з реалiзацiї державної полiтики?
29. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?
30. Який орган вiдноситься до центральних органiв виконавчої влади зi
спецiальним статусом?
31. Що вiдбувається з першим заступником мiнiстра та заступником мiнiстра у
разi звiльнення мiнiстра?
32. Який центральний орган виконавчої влади утворюється у разi якщо
бiльшiсть функцiй центрального органу виконавчої влади складають функцiї з
надання адмiнiстративних послуг фiзичним i юридичним особам?
33. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про
адмiнiстративнi послуги»?
34. Що таке адмiнiстративна послуга?
35. Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адмiнiстративних
послуг?
36. На якi вiдносини поширюється дiя Закону України «Про адмiнiстративнi
послуги»?
37. Якими актами визначаються адмiнiстративнi послуги?
38. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумiннi
Закону України «Про адмiнiстративнi послуги»?
39. Яким органом визначаються вимоги щодо якостi надання адмiнiстративних
послуг, у разi якщо суб’єктом надання адмiнiстративної послуги є посадова
особа?
40. Ким затверджується iнформацiйна i технологiчна картки адмiнiстративної
послуги?
41. Де оприлюднюється iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги?
42. Ким визначаються вимоги до пiдготовки технологiчної картки
адмiнiстративної послуги?
43. Ким надаються адмiнiстративнi послуги?

44. У якому порядку надаються адмiнiстративнi послуги в електроннiй формi?
45. Яка форма подання заяви на отримання адмiнiстративної послуги?
46. Який граничний строк надання адмiнiстративних послуг?
47. Чим (ким) визначається перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються
через центр надання адмiнiстративних послуг?
48. Яким державним органом формується i ведеться реєстр адмiнiстративних
послуг?
49. Хто є держателем Єдиного державного порталу адмiнiстративних послуг?
50. За чий рахунок здiйснюється фiнансове та iнше забезпечення дiяльностi
системи державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим,
органiв мiсцевого самоврядування з надання адмiнiстративних послуг?
51. Кому належить право власностi на реєстри, iншi iнформацiйнi бази, що
використовуються для надання адмiнiстративних послуг?
52. Який принцип не належить до принципiв дiяльностi мiсцевих державних
адмiнiстрацiй?
53. Яким складом ради має бути висловлена недовiра, щоб Президент України
згiдно з чинним законодавством був зобов’язаний припинити повноваження
голови мiсцевої державної адмiнiстрацiї?
54. Що видає голова мiсцевої державної адмiнiстрацiї в межах своїх
повноважень?
55. Який орган утворюється для правового, органiзацiйного, матерiальнотехнiчного та iншого забезпечення дiяльностi мiсцевої державної адмiнiстрацiї?
56. На який строк призначаються на посаду голови мiсцевих державних
адмiнiстрацiй?
57. Що не належить до повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй?
58. З якого часу голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй набувають
повноважень?
59. Ким затверджуються типове положення про структурнi пiдроздiли мiсцевої
державної адмiнiстрацiї та рекомендацiйний перелiк її структурних пiдроздiлiв?
60. На яких засадах будуються вiдносини структурних пiдроздiлiв мiсцевих
державних адмiнiстрацiй з вiдповiдними мiнiстерствами та iншими
центральними органами виконавчої влади?
61. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента
України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, органу
мiсцевого самоврядування?
62. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?
63. Хто має право подавати скаргу в iнтересах неповнолiтнiх i недiєздатних
осiб?
64. Якi звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
65. У який термiн розглядається звернення, якi не потребують додаткового
вивчення?
66. Чи мають право особи, якi не є громадянами України i законно знаходяться
на її територiї, на подання звернення, як i громадяни України?
67. Що розумiється пiд «зверненнями громадян»?
68. Хто несе вiдповiдальнiсть за змiст електронної петицiї?

69. Що таке конфiденцiйна iнформацiя вiдповiдно до Закону України «Про
доступ до публiчної iнформацiї»?
70. Який контроль здiйснюється за забезпеченням доступу до публiчної
iнформацiї?
71. У який термiн оприлюднюються проекти нормативно-правових актiв,
рiшень органiв мiсцевого самоврядування, розробленi вiдповiдними
розпорядниками?
72. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публiчної iнформацiї
iз запитом на iнформацiю?
73. Протягом якого перiоду розпорядник публiчної iнформацiї має надати
вiдповiдь на запит на iнформацiю, яка стосується iнформацiї, необхiдної для
захисту життя чи свободи особи?
74. Який максимальний розмiр резервного фонду бюджету?
75. Що таке бюджетна система України вiдповiдно до Бюджетного кодексу
України?
76. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено
положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного перiоду?
77. В якому органi вiдкривається єдиний казначейський рахунок Державної
казначейської служби України?
78. Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником
бюджетного процесу?
79. Який захiд впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути
застосовано до учасникiв бюджетного процесу?
80. Який державний орган встановлює форму та порядок складання протоколу
про порушення бюджетного законодавства?
81. Яку вiдповiдальнiсть нестимуть посадовi особи, з вини яких допущено
порушення бюджетного законодавства?
82. Що не є стадiєю бюджетного процесу?
83. З чого може складатися Бюджет?
84. Який орган забезпечує оприлюднення iнформацiї про бюджет?
85. Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступнi за плановим
два бюджетнi перiоди?
86. Що не вiдноситься до мiжбюджетних трансфертiв?
87. Що таке податок вiдповiдно до Податкового кодексу України?
88. Що не вiдноситься до основних елементiв оподаткування?
89. Що передбачають податковi пiльги?
90. Що є прямим податком?
91. Що є непрямим податком?
92. Що таке дискримiнацiя згiдно iз Законом України «Про засади запобiгання
та протидiї дискримiнацiї в Українi»?
93. Що таке пряма дискримiнацiя згiдно iз Законом України «Про засади
запобiгання та протидiї дискримiнацiї в Українi»?
94. З яких актiв складається законодавство про запобiгання та протидiю
дискримiнацiї?

95. На якi вiдносини поширюється дiя Закону України «Про засади запобiгання
та протидiї дискримiнацiї в Українi»?
96. Якi дiї не вважаються дискримiнацiєю?
97. З обов’язковим урахуванням якого принципу здiйснюється розроблення
проектiв нормативно-правових актiв?
98. Який суб’єкт не надiлений повноваженнями щодо запобiгання та протидiї
дискримiнацiї?
99. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами
громадської антидискримiнацiйної експертизи проектiв нормативно-правових
актiв?
100. Яку вiдповiдальнiсть несуть особи, виннi в порушеннi вимог законодавства
про запобiгання та протидiю дискримiнацiї?
101. На вiдшкодування якої шкоди, завданої унаслiдок дискримiнацiї, має право
особа?
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