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Тема: Публічна адміністрація та адміністративне право
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
представницькі органи місцевого самоврядування (місцеві ради)
+органи державної виконавчої влади та їх посадові особи
+виконавчі органи місцевого самоврядування та їх посадові особи
+громадські та самоврядні органи, саморегулівні організації а також особи, які займаються
професійною діяльністю і наділені делегованими від держави владними повноваженнями
виконавчої влади
+ посадові особи державних (комунальних) установ, організацій
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Верховна Рада України
Президент України
Вищий адміністративний суд України
+Кабінет Міністрів України
+Міністерство юстиції України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Верховна Рада України
Президент України
+Державна фіскальна служба Україна
+Державна казначейська служба України
+Державна пробірна служба України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Верховна Рада України
Президент України
Вищий адміністративний суд України
+Фонд державного майна України
+Пенсійний фонд України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим
+Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
+Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим
+Рада Міністрів Автономної Республіки Крим
+Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради
+районні та обласні державні адміністрації
+виконавчі комітети сільських, селищних, міських, районних у містах місцевих рад
+сільський, селищний, міський голова
+сільський, селищний староста
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Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Конституційний суд України
адміністративні суди
суди загальної юрисдикції
господарські суди
+прокуратура
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя
+Судова адміністрація України
+Вища Рада юстиції України
+Міністерство юстиції України
+Національна академія правових наук України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя
Верховний Суд України
Вищий адміністративний суд України
+Генеральна прокуратура України;
+Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
окружні адміністративні суди
апеляційні адміністративні суди
+регіональні прокуратури;
+місцеві прокуратури;
+військові прокуратури;
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
університет
коледж
школа
+Міністерство освіти і науки України
+Академія Наук України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
викладач вищого навчального закладу
професор кафедри вищого навчального закладу
+керівник вищого навчального закладу
+керівник факультету вищого навчального закладу
+керівник кафедри вищого навчального закладу
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
університет
факультет
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наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених
+органи громадського самоврядування вищого навчального закладу
+органи студентського самоврядування
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
викладач вищого навчального закладу
доцент кафедри вищого навчального закладу
+ректор вищого навчального закладу
+директор навчально-наукового інституту
+завідувач кафедри вищого навчального закладу
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
вищий навчальний заклад
факультет вищого навчального закладу
+ректор вищого навчального закладу
+вчена рада вищого навчального закладу
+збори (конференція) трудового колективу вищого навчального закладу
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
професор кафедри
доцент кафедри
+ректор університету
+декан факультету
+студентський парламент (уряд)
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
професор кафедри
доцент кафедри
+декан факультету
+вчена рада факультету
+студентська рада факультету
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
професор кафедри
доцент кафедри
+декан факультету
+завідувач кафедри
+засідання кафедри
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
викладач коледжу
+предметно-циклова комісія коледжу
+педагогічна рада коледжу
+директор коледжу
+студентська рада коледжу
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Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
дитячий садок
школа
ліцей
+директор школи (ліцею)
+педагогічна рада школи (ліцею)
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я
+Міністерство охорони здоров'я
+Державна санітарно-епідеміологічна служба України
+начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації
+начальник відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
лікарня
поліклініка
+начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету місцевої ради
+головний лікар лікарні
+завідувач поліклініки
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
лікар
фельдшер
медсестра
+завідувач терапевтичним відділенням
+старша медсестра
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
окружні та апеляційні адміністративні суди
загальні суди
+Національна асоціація адвокатів України
+Нотаріальна палата України
+Аудиторська палата України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
Верховний суд України
Вищий адміністративний суд України
+Судова адміністрація України
+органи адвокатського самоврядування
+органи суддівського самоврядування
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
стажист адвоката
помічник адвоката
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+адвокат у відносинах з третіми особами у процесі реалізації права на адвокатський запит
+Рада адвокатів України
+З’їзд адвокатів України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
адвокатське бюро
адвокатське об'єднання
+адвокат у відносинах з третіми особами у процесі реалізації права на адвокатський запит
+Рада адвокатів України
+З’їзд адвокатів України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
стажист адвоката
помічник адвоката
+адвокат у відносинах з третіми особами у процесі реалізації права на адвокатський запит
+Рада адвокатів України
+конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста
Севастополя),
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
адвокатське бюро
адвокатське об'єднання
+адвокат у відносинах з третіми особами у процесі реалізації права на адвокатський запит
+Рада адвокатів України
+рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста
Севастополя),
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
помічник нотаріуса
+державний нотаріус у процесі реєстрації ним суб’єкта підприємницької діяльності
+приватний нотаріус у процесі реєстрації ним суб’єкта підприємницької діяльності
+завідувач державної нотаріальної контори
+Вища кваліфікаційна комісія нотаріату
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
аудитор
аудиторська фірма
Спілка Аудиторів України
Національний аудиторський комітет України
+Аудиторська палата України
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
аудитор
аудиторська фірма
+оцінювач
+державний реєстратор
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+реєстратор власників цінних паперів
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що входить у структуру
публічної адміністрації.
саморегулівна організація нотаріусів
+саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку
+саморегулівної організації оцінювачів
+саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів
+саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності
Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказано, які з числа саморегулівних
організацій професійних учасників фондового ринку входять у структуру публічної
адміністрації.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
+Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв
+Українська асоціація інвестиційного бізнесу
+Асоціація "Українські фондові торгівці"
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Тема: Джерела адміністративного права
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "Президент України на основі та на виконання
Конституції і законів України видає _____, які є обов'язковими до виконання на території
України".
декрети і укази
декрети і розпорядження
укази і накази
укази і рішення
+укази і розпорядження
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "Кабінет Міністрів України на основі та на виконання
Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України,
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання
акти ____".
декрети і постанови
накази і постанови
накази і розпорядження
декрети, постанови і розпорядження
+постанови і розпорядження
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "Акти Кабінету Міністрів України нормативного
характеру видаються у формі ____"
розпоряджень Кабінету Міністрів України
декретів Кабінету Міністрів України
декретів і постанов Кабінету Міністрів України
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України
+постанов Кабінету Міністрів України
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "Акти Кабінету Міністрів України з організаційнорозпорядчих та інших поточних питань видаються у формі ____"
декретів Кабінету Міністрів України
декретів і постанов Кабінету Міністрів України
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України
постанов Кабінету Міністрів України
+розпоряджень Кабінету Міністрів України.
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, хто має право зупиняти дію
актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним
зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності?
Конституційний Суд України
Верховний Суд України
Генеральний прокурор України
Верховна Рада України
+Президент України
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, хто має право скасовувати акти
Ради міністрів Автономної Республіки Крим?
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Конституційний Суд України
Верховний Суд України
Генеральний прокурор України
Верховна Рада України
+Президент України
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане слово, пропущене у наведеному
законодавчому положенні: "Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться
в дію _____"
Законами України
постановами Кабінету Міністрів України
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
розпорядженнями Президента України.
+указами Президента України.
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане слово, пропущене у наведеному
законодавчому положенні: "Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної
Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України видає ____, які підписує міністр".
директиви
постанови
рішення
розпорядження
+накази
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане слово, пропущене у наведеному
законодавчому положенні: "Накази міністерства можуть бути скасовані _____ повністю чи в
окремій частині".
Верховною Радою України
Президентом України
Премєр-міністром України
Конституційним Судом України
+Кабінетом Міністрів України
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане слово, пропущене у наведеному
законодавчому положенні: "На виконання Конституції України, законів України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове
регулювання власних і делегованих повноважень, голова місцевої державної адміністрації в
межах своїх повноважень видає _____"
декрети
накази
ухвали
рішення
+розпорядження,
Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане слово, пропущене у наведеному
законодавчому положенні: "На виконання Конституції України, законів України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове
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регулювання власних і делегованих повноважень, керівники структурних підрозділів
державної адміністрації в межах своїх повноважень видають _____"
декрети
ухвали
рішення
розпорядження,
+накази.

11

Тема: Адміністративно-правовий статус фізичних осіб
Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб
Тести першого рівня складності
У відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняття позначаються громадянин
України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на
законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити
або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
внутрішній мігрант
біженець
особа, якій надано притулок
особа, яка потребує додаткового захисту
внутрішньо переміщена особа
У відповідях під котрими номерами правильно вказані словосполучення, пропущені у
наведеному законодавчому положенні: "Громадянин України, іноземець або особа без
громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на
постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання
у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової
окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій
природного чи техногенного характеру, має право на захист від _____ або ______"?
примусового повернення в країну походження або третю країну
примусового видворення в країну походження або третю країну
видачі іншій державі для притягнення до кримінальної відповідальності чи для виконання
вироку суду
примусового внутрішнього переміщення
примусового повернення на покинуте місце проживання
У відповіді під котрим номером правильно вказано яким документом підтверджується факт
внутрішнього переміщення особи?
посвідкою про тимчасове проживання внутрішньо переміщеної особи
посвідкою про тимчасове перебування внутрішньо переміщеної особи
посвідкою про постійне проживання внутрішньо переміщеної особи
посвідкою про визнання особою біженцем
довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
У відповідях під котрими номерами правильно вказані органи, до яких особа має право
звернутися із заявою для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи?
до структурно підрозділу з питань переміщених осіб районних, районних в місті відділів
(секторів) Державної міграційної служби України за місцем проживання
до структурно підрозділу з питань переміщених осіб обласного управління Державної
міграційної служби України за місцем проживання
до структурного підрозділу з питань переміщених осіб районних, районних в місті відділів
внутрішніх справ за місцем проживання
до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних,
районних у місті Києві державних адміністрацій за місцем проживання
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до структурного підрозділу з питань соціального захисту виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання
У відповідях під котрими номерами правильно вказано орган, який здійснює оформлення
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України внутрішньо
переміщеної особи, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний
статус внутрішньо переміщеної особи?
структурний підрозділ з питань переміщених осіб районних, районних в місті відділів
внутрішніх справ за місцем проживання
структурний підрозділ з питань переміщених осіб обласних управлінь внутрішніх справ за
місцем проживання
структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті
Києві державних адміністрацій за місцем проживання
структурний підрозділ з питань соціального захисту виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі утворення) рад за місцем проживання
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції
(імміграції та еміграції), за місцем проживання
Законодавство про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну
Тести першого рівня складності
У відповіді під котрим номером правильно вказано документ, що дає право на в'їзд в Україну
у разі коли громадянин, який постійно проживає в Україні, втратив документи, що дають
право на виїзд з України і в'їзд в Україну, за межами України або якщо строк дії таких
документів закінчився під час перебування громадянина за межами України, або
встановлено, що вони є недійсними з інших причин?
довідка, яка видається органами міграційної служби за кордоном
тимчасове посвідчення особи, яке видається органами міграційної служби за кордоном
тимчасове посвідчення особи, яке видається органами внутрішніх справ за кордоном
довідка, яка видається дипломатичним представництвом або консульською установою
України за кордоном
посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним
представництвом або консульською установою України за кордоном
У відповідях під котрими номерами правильно вказано порядок виїзду з України громадян,
які не досягли 16-річного віку?
здійснюється за згодою уповноваженого підрозділу органів Національної поліції
здійснюється за згодою служби у справах дітей
здійснюється за згодою принаймі одного з батьків (усиновлювачів) та в його супроводі
здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі
здійснюється в супроводі осіб, уповноважених батьками, які на момент виїзду з України
досягли 18-річного віку
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що міститься у
наведеному законодавчому положенні: "Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного
віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за
нотаріально посвідченою згодою, здійснюється: 1) _______ із зазначенням у ній держави
прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з
батьків відсутній у пункті пропуску"?
на підставі рішення керівника уповноваженого підрозділу органів Національної поліції за
місцем проживання
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на підставі рішення керівника служби у справах дітей за місцем проживання
на підставі рішення керівника місцевого відділу (сектору) Державної міграційної служби
України за місцем проживання
на підставі рішення керівника структурного підрозділу з питань міграційної роботи
місцевого відділу (сектору) Державної міграційної служби України за місцем проживання
за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що міститься у
наведеному законодавчому положенні: "Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного
віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється ______ із зазначенням
держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі"?
на підставі рішення керівника уповноваженого підрозділу органів Національної поліції за
місцем проживання
на підставі рішення керівника служби у справах дітей за місцем проживання особи
на підставі рішення керівника місцевого відділу (сектору) Державної міграційної служби
України за місцем проживання особи
на підставі рішення керівника структурного підрозділу з питань міграційної роботи
місцевого відділу (сектору) Державної міграційної служби України за місцем проживання
особи
за нотаріально посвідченою згодою обох батьків
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що міститься у
наведеному законодавчому положенні: "Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного
віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється ______ із
зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій
державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон"?
на підставі рішення керівника уповноваженого підрозділу органів Національної поліції за
місцем проживання особи
на підставі рішення керівника служби у справах дітей за місцем проживання особи
на підставі рішення керівника місцевого відділу (сектору) Державної міграційної служби
України за місцем проживання особи
на підставі рішення керівника структурного підрозділу з питань міграційної роботи
місцевого відділу (сектору) Державної міграційної служби України за місцем проживання
особи
за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків
У відповіді під котрим номерами правильно вказані словосполучення, що містяться у
наведеному законодавчому положенні: "Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного
віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за
нотаріально посвідченою згодою, здійснюється: 2) без нотаріально посвідченої згоди другого
з батьків ______":
у разі пред'явлення довідки закладу охорони здоров'я про невиліковну хворобу другого з
батьків або її нотаріально засвідченої копії
у разі пред'явлення рішення суду про визнання другого з батьків обмежено дієздатним або
його нотаріально засвідченої копії
у разі пред'явлення рішення суду про відібрання дитини від батьків або одного з них, не
позбавляючи їх батьківських прав, або його нотаріально засвідченої копії
якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується
записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у
пункті пропуску
якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає
державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному
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документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі
України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному
представництві або консульській установі України за кордоном
У відповіді під котрим номером правильно вказано орган, який здійснює оформлення
документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання?
Міністерство внутрішніх справ України
місцевий орган внутрішніх справ за місцем проживання особи
уповноважений підрозділ Національної поліції України
місцевий орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції
(імміграції та еміграції) за місцем проживання особи
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції
(імміграції та еміграції)
У відповіді під котрим номером правильно вказано орган, який здійснює оформлення
документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання?
Міністерство внутрішніх справ України
місцевий орган внутрішніх справ за місцем проживання особи
уповноважений підрозділ Національної поліції України
Державна міграційна служба України
У відповіді під котрим номером правильно вказано орган, який здійснює оформлення
документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які
виїхали за кордон тимчасово?
Міністерство закордонних справ України
Міністерство внутрішніх справ України
Державна міграційна служба України
органи міграційної служби країни тимчасового перебування
закордонні дипломатичні установи України
У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто, у разі ухилення боржника від
виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, має право звертатися до
суду, який видав виконавчий документ, за встановленням тимчасового обмеження у праві
виїзду боржника – фізичної особи чи керівника боржника – юридичної особи за межі
України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями
про стягнення періодичних платежів?
начальник районного відділу Державної міграційної служби
начальник обласного управління Державної міграційної служби
керівник суб’єкта господарської діяльності, якому погашається заборгованість
державний виконавець
приватний виконавець
У відповідях під котрими номерами правильно вказано ким вирішується питання про
тимчасове обмеження боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної
особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів
(посадових осіб)?
начальником районного відділу Державної міграційної служби за місцезнаходженням
боржника
державним виконавцем за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби
приватним виконавцем за місцезнаходженням виконавчого округу
судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням
державного виконавця
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судом за місцезнаходженням виконавчого округу за поданням приватного виконавця
У відповідях під котрим номером правильно вказано на кого покладається обов'язок
запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згідно
із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві
виїзду з України?
на Державну міграційну службу України
на Державну митну службу України
на Національну поліцію України
на Службу безпеки України
на Державну прикордонну службу України
У відповіді під котрим номером вказано орган, яким має право встановлювати обмеження на
виїзд з України з міркувань безпеки громадян і, у разі виникнення в будь-якій іноземній
державі надзвичайної ситуації, що унеможливлює створення в ній умов для безпеки
громадян України, прийняти рішення про особливий порядок виїзду громадян України до
цієї держави?
Міністерство закордонних справ України
Міністерство внутрішніх справ України
Державна міграційна служба України
Державна прикордонна служба України
Кабінет Міністрів України
Тести другого рівня складності
У відповідях під котрими номерами правильно вказані документами, що дають право
громадянину України на виїзд з України?
посвідчення особи – працівника ПАТ "Укрзалізниця"
посвідчення особи на повернення в Україну;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
У відповідях під котрими номерами правильно вказані документами, що дають право
громадянину України на в’їзд в Україну?
посвідчення особи – працівника ПАТ "Укрзалізниця"
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну;
У відповіді під котрим номерами правильно вказані словосполучення, що містяться у
наведеному законодавчому положенні: "Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного
віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за
нотаріально посвідченою згодою, здійснюється: 2) без нотаріально посвідченої згоди другого
з батьків у разі пред'явлення таких документів або їх нотаріально засвідчених копій ______":
рішення суду про визнання другого з батьків обмежено дієздатним
свідоцтва про смерть другого з батьків;
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рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану,
із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої
статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі
одинокої матері)
У відповідях під котрими номерами правильно вказано, у яких випадках право громадянина
України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено?
він підлягає призову на строкову військову службу - до вирішення питання про відстрочку
від призову
щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі
він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення
терміну, встановленого Законом
стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним
законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено
виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування
відповідних обмежень
він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання
або звільнення від покарання
він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до
виконання зобов'язань
він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення
нагляду
Адміністративно-правовий статус фізичних осіб стосовно тимчасово окупованих
територій України
Тести першого рівня складності
У відповіді під котрим номером правильно вказано, які законодавчі акти визначають
особливості забезпечення додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а
також прав і законних інтересів юридичних осіб на території України, тимчасово окупованій
внаслідок збройної агресії Російської Федерації (на тимчасово окупованій території
України)?
Законом України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
Законом України "Про імміграцію"
Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту"
Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України"
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "Гарантії прав, свобод та законних інтересів осіб, які
переселилися з тимчасово окупованої території України та перебувають на території України
на законних підставах, визначаються _____"?
Законом України "Про імміграцію"
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Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту"
Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України"
Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "Оформлення документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які
проживають на тимчасово окупованій території, здійснює _______"?
Міністерство закордонних справ України
консульські органи України в Російській Федерації
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство юстиції України
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції
(імміграції та еміграції)
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "За зверненням громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування
оформляються і видаються органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів, ______"?
посвідки про місце їх постійного проживання
посвідки про місце їх тимчасового проживання
посвідки про місце їх тимчасового перебування
довідки, що підтверджують місце їх перебування
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "Громадяни України мають право на вільний та
безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні
пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення _____"?
документа, що посвідчує тимчасове проживання на території України
документа, що посвідчує тимчасове перебування на території України
документа, що посвідчує постійне проживання на території України
документа, що посвідчує постійне перебування на території України
документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "В’їзд іноземців та осіб без громадянства на
тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише ______ через контрольні
пункти в’їзду-виїзду"?
на підставі посвідки про тимчасове проживання на території України
на підставі посвідки про тимчасове перебування на території України
на підставі посвідки про постійне проживання на території України
на підставі посвідки про постійне перебування на території України
за спеціальним дозволом
Тести другого рівня складності
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У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто з осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території України, мають право на здобуття або продовження
здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України?
особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних
підставах та проживають на тимчасово окупованій території – за рахунок коштів державного
бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання
особи, яким надано статус біженця в Україні, які перебувають в Україні на законних
підставах та проживають на тимчасово окупованій території України – за рахунок коштів
державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, – за
рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання
іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, перебувають в
Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території
України – в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту"
особи, яким надано статус біженця в Україні, які перебувають в Україні на законних
підставах та проживають на тимчасово окупованій території України – в порядку,
визначеному Законом України "Про вищу освіту"
особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, які перебувають в Україні
на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України – в
порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту"
особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на
законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території – в порядку,
визначеному Законом України "Про вищу освіту"
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства
Тести першого рівня складності
У відповіді під котрим номером правильно вказано з якого моменту виникає адміністративна
правосуб’єктність іноземців та осіб без громадянства?
з моменту народження;
з моменту отримання посвідки на постійне проживання на території України
з моменту отримання посвідки на тимчасове перебування на території України
з моменту отримання посвідки на тимчасове проживання на території України
з моменту в'їзду в Україну
У відповіді під котрим номером правильно вказано з якого моменту припиняється
адміністративна правосуб’єктність іноземців та осіб без громадянства?
з моменту смерті;
з моменту прийняття рішення про припинення дії посвідки на постійне проживання на
території України
з моменту закінчення строку дії посвідки на тимчасове перебування на території України
з моменту закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання на території України
з моменту виїзду з України
У відповіді під котрими номерами правильно вказані критерії віднесення осіб до іноземців та
осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні?
іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України протягом дії візи
іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на визначений
період, установлений законодавством чи міжнародним договором України
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іноземці та особи без громадянства, строк перебування яких на території України
продовжено в установленому порядку
іноземці та особи без громадянства, які отримали вид на проживання на території України
іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання
У відповіді під котрими номерами правильно вказані критерії віднесення осіб до іноземців та
осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України?
іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання
іноземці та особи без громадянства, які отримали вид на проживання на території України
іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України протягом дії
візи
іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на період,
установлений законодавством чи міжнародним договором України
іноземці та особи без громадянства, строк перебування яких на території України
продовжено в установленому порядку
У відповіді під котрими номерами правильно вказані критерії віднесення осіб до іноземців та
осіб без громадянства, які тимчасово проживають в Україні
іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання
іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України протягом дії візи
іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на період,
установлений законодавством чи міжнародним договором України
іноземці та особи без громадянства, строк перебування яких на території України
продовжено в установленому порядку
іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання
У відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняття позначається іноземець або
особа без громадянства, які перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в
пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і невідкладно не звернулися із
заявою про надання статусу біженця чи отримання притулку в Україні?
біженець
пошукувач притулку
емігрант
апатрид
нелегальний мігрант
У відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняття позначається іноземець або
особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм
терміну перебування втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються від
виїзду з України?
біженець
пошукувач притулку
емігрант
апатрид
нелегальний мігрант
У відповіді під котрим номером правильно вказано як називається документ, що посвідчує
особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в
Україні?
паспорт про вид на проживання
паспорт мігранта
паспорт іммігранта
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довідка про постійне проживання
посвідка на постійне проживання
У відповіді під котрим номером правильно вказано як називається документ, що посвідчує
особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового
проживання в Україні?
паспорт про вид на проживання
паспорт мігранта
паспорт іммігранта
довідка про тимчасове проживання
посвідка на тимчасове проживання
У відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається передача з
території України або приймання на територію України іноземців та осіб без громадянства
на підставах та в порядку, встановлених міжнародними договорами України?
депортація
екстрадиція
репатріація
інтернування
реадмісія
У відповіді під котрим номером правильно вказано як називається документ, який видається
іноземцю або особі без громадянства у випадках, передбачених міжнародними договорами
України про реадмісію (приймання і передачу осіб)?
паспорт мігранта
паспорт іммігранта
паспорт емігранта
довідка особи про повернення
посвідчення особи на повернення
У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що міститься у
наведеному законодавчому положенні: "Іноземці та особи без громадянства, яких визнано
біженцями в Україні або яким надано притулок в Україні, вважаються _____ з моменту
визнання біженцем в Україні або надання притулку в Україні"?
такими, що підлягають екстрадиції
такими, які підлягають реадмісії
такими, які тимчасово проживають на території України
такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період дії
обставин, за наявності яких додатковий чи тимчасовий захист було надано
такими, які постійно проживають на території України
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Тема: Адміністративна відповідальність
№1,0,01,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером серед підходів до визначення поняття
адміністративної відповідальності, які існують у науці адміністративного права, вказано
підхід, який найповніше розкриває її правову природу
-як обов'язок особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, зазнати несприятливих
наслідків особистого, майнового чи іншого характеру у формі накладення на неї
адміністративних стягнень
-як реалізацію обов'язку особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, зазнати
несприятливих наслідків особистого, майнового чи іншого характеру у формі накладення на
неї адміністративних стягнень
-як форма реагування держави на вчинене адміністративне правопорушення шляхом
реалізації (застосування) уповноваженими органами або посадовими особами по
відношенню до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, адміністративних
стягнень
-як адміністративне правоохоронне правовідношення, за яким особа, яка вчинила
адміністративне правопорушення, зобов'язана зазнати несприятливих наслідків особистого,
майнового чи іншого характеру у формі накладення на неї адміністративних стягнень, а
уповноважені органи або посадові особи мають право застосувати по відношенню до особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення, адміністративне стягнення
+це вимушене зазнавання (перетерпіваання) особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, державного осуду і передбачених законом обмежень особистого,
майнового або іншого характеру у формі адміністративного стягнення, накладеного на
підставі прийнятого у встановленому законом порядку рішення уповноваженого органу або
посадової особи, яке набрало законної чинності
№2,0,02,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером наведене визначення поняття адміністративної
відповідальності, яке найповніше розкриває її правову природу
-застосування по відношенню до правопорушника частини заходів адміністративного
примусу – адміністративних стягнень
-застосування у встановленому порядку уповноваженими на це органами або посадовими
особами по відношенню до винних у вчиненні адміністративних правопорушень осіб
адміністративних стягнень
-обов'язок правопорушника звітувати за свою протиправну поведінку і зазнавати за неї
несприятливих наслідків у формі обмежень матеріального або морального характеру,
передбачених санкцією адміністративно-правової норми
-форма реагування держави на правопорушення, яка виявляється у застосуванні
уповноваженими органами або посадовими особами по відношенню до винної особи
адміністративних стягнень в межах і порядку, встановлених законом
+це вимушене зазнавання (перетерпіваання) особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, державного осуду і передбачених законом обмежень особистого,
майнового або іншого характеру у формі адміністративного стягнення, накладеного на
підставі прийнятого у встановленому законом порядку рішення уповноваженого органу або
посадової особи, яке набрало законної чинності
№3,0,02,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальні ознаки адміністративної
відповідальності
-супроводжується моральним осудом правопорушника і вчиненого ним діяння
-реалізується шляхом застосування до правопорушника заходів -громадського впливу і
пов’язана з несприятливими, негативними для правопорушника наслідками (обмеженнями)
морального або особистого характеру, які він зобов’язаний зазнати (перетерпіти)
+підстави адміністративної відповідальності визначені законом
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+застосовується внаслідок антисуспільного, антигромадського, протиправного і винного
діяння
№4,0,02,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальні ознаки адміністративної
відповідальності
-є одним із засобів охорони громадянського суспільства
-застосовується внаслідок антиморальної поведінки
+супроводжується державним осудом правопорушника і вчиненого ним діяння
+реалізується шляхом застосування до правопорушника заходів державного примусу і
пов’язана з несприятливими, негативними для правопорушника наслідками (обмеженнями)
майнового, особистого або іншого характеру, які він зобов’язаний зазнати (перетерпіти)
+реалізується у встановлених законом процесуальних формах (у визначеному законом
порядку)
№5,0,02,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні ознаки
адміністративної відповідальності в Україні
-визначена лише Кодексом України про адміністративні правопорушення
-встановлена за порушення лише норм адміністративного права
+є одним із засобів охорони правопорядку
+визначена Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом
України та іншими законами
+встановлена за порушення не тільки норм адміністративного, але й інших галузей права
(фінансового, земельного, трудового тощо)
№6,0,03,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні ознаки
адміністративної відповідальності
-фактичною підставою адміністративної відповідальності є адміністративні, фінансові,
дисциплінарні та інші правопорушення
-виражена у вигляді вимушеного зазнавання (перетерпіваання) особою, яка вчинила
адміністративне правопорушення, морального осуду і передбачених законом обмежень
морального або особистого характеру
+юридичні (правові) підстави адміністративної відповідальності визначені Кодексом
України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України та іншими
законами
+фактичною підставою адміністративної відповідальності є адміністративне
правопорушення (проступок)
+виражена у вигляді вимушеного зазнавання (перетерпіваання) особою, яка вчинила
адміністративне правопорушення, державного осуду і передбачених законом обмежень
особистого, майнового або іншого характеру у формі адміністративного стягнення,
накладеного на підставі прийнятого у встановленому КУпАП порядку рішення
уповноваженого органу або посадової особи, яке набрало законної чинності
№7,0,03,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні ознаки
адміністративної відповідальності
визначена лише Кодексом України про адміністративні правопорушення
встановлена за порушення лише норм адміністративного права
-фактичною підставою адміністративної відповідальності є адміністративні, фінансові,
дисциплінарні та інші правопорушення
+реалізується шляхом застосування до правопорушника заходів державного примусу у формі
прийняття уповноваженими органами або посадовими особами рішення по накладення
адміністративних стягнень, що набрало законної чинності
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+реалізується у визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення,
Митним кодексом або іншими законами порядку
№8,0,04,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, які виключають
адміністративну відповідальність
-стан афекту
-стан сильного душевного хвилювання
+стан крайньої необхідності
+стан необхідної оборона
+стан неосудності
№9,0,04,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані слова (словосполучення),
пропущені у наведеному законодавчому положенні: "Особа, яка діяла в стані _____, _____
або яка була в стані _____, не підлягає адміністративній відповідальності"
-афекту
-сильного душевного хвилювання
+крайньої необхідності
+необхідної оборони
+неосудності
№10,0,05,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані слова (словосполучення),
пропущені у наведеному законодавчому положенні, які виражають сутність стану крайньої
необхідності: "Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим
Кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні
правопорушення, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки,
яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян,
установленому порядку управління, якщо _____ і якщо _____".
-ця небезпека за даних обставин могла бути усунута іншими засобами
-заподіяна шкода є більш значною, ніж відвернена шкода
-відвернена шкода є менш значною, ніж заподіяна шкода
+ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами
+заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода
№11,0,05,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані слова (словосполучення),
пропущені у наведеному законодавчому положенні, які виражають сутність стану необхідної
оборони: "Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом
або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні
правопорушення, але вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті державного або
громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління
від протиправного посягання шляхом _____, якщо при цьому _____".
-відвернення шкоди
-відвернення посягаючим шкоди
-якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності
+заподіяння посягаючому шкоди
+якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони
№12,0,05,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано що становить зміст поняття
"перевищення меж необхідної оборони", як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-явна невідповідність нападу характерові і суспільній шкідливості посягання
-явна невідповідність нападу характерові і суспільній шкідливості захисту
-явна невідповідність посягання характерові і суспільній шкідливості захисту
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-явна невідповідність посягання характерові і суспільній шкідливості нападу
+явна невідповідність захисту характерові і суспільній шкідливості посягання
№13,0,05,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані слова (словосполучення),
пропущені у наведеному законодавчому положенні, які виражають сутність стану
неосудності: "Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення
протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто _____ або _____ внаслідок
хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи
іншого хворобливого стану".
-не могла оцінювати свої дії
-не могла контролювати свої дії
-володіти ними
+не могла усвідомлювати свої дії
+керувати ними
№14,0,05,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані слова (словосполучення),
пропущені у наведеному законодавчому положенні, які виражають сутність стану
неосудності: "Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення
протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати
свої дії або керувати ними внаслідок _____, _____, _____".
-сильного душевного хвилювання
-збігу тяжких особистих чи сімейних обставин
+хронічної душевної хвороби
+тимчасового розладу душевної діяльності
+слабоумства чи іншого хворобливого стану
№15,0,06,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано, за допомогою яких критеріїв
визначається стан неосудності як обставини, яка виключає адміністративну відповідальність
-морального (фізіологічного)
-морального (емоційного)
-емоційного (почуттєвого)
+юридичного (психологічного)
+медичного (біологічного)
№16,0,06,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані можливі психічні
захворювання, що складають зміст медичного критерію неосудності як обставини, що
виключає адміністративну відповідальність.
-стан сильного душевного хвилювання
+хронічна психічна хвороба
+тимчасовий розлад психічної діяльності
+недоумство
+інший хворобливий стан психіки
№17,0,06,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано які види психічних
захворювань охоплюються поняттям "хронічна психічна хвороба", яке складає зміст
медичного критерію неосудності як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-алкогольний психоз
+шизофренія
+епілепсія
+параноя
+маніакально-депресивний психоз
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№18,0,06,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано які види психічних
захворювань охоплюються поняттям "тимчасовий розлад психічної діяльності", яке складає
зміст медичного критерію неосудності як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-шизофренія
-епілепсія
+патологічні афекти
+алкогольні психози
+біла гарячка
№19,0,06,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано які види психічних
захворювань охоплюються поняттям "недоумство" (олігофренія), яке складає зміст
медичного критерію неосудності як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-параноя
-алкогольний психоз
+ідіотія
+імбецильність
+дебільність
№20,0,06,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано які види психічних
захворювань охоплюються поняттям "інший хворобливий стан психіки", яке складає зміст
медичного критерію неосудності як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-патологічні афекти
-алкогольні психози
-біла гарячка
+важкі форми психастенії
+явища абстиненції при наркоманії (наркотичне голодування)
№1,0,06,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано у чому виражається юридичний
критерій неосудності як обставини, що виключає адміністративну відповідальність.
-у нездатності особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння контролювати свої дії
(бездіяльність) або володіти ними внаслідок наявності психічного захворювання
-у нездатності особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння оцінювати свої дії
(бездіяльність) або володіти ними внаслідок наявності психічного захворювання
-у нездатності особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння аналізувати свої дії
(бездіяльність) або володіти ними внаслідок наявності психічного захворювання
-у нездатності особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння контролювати свої дії
(бездіяльність) або керувати ними внаслідок наявності психічного захворювання
+у нездатності особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) або керувати ними внаслідок наявності психічного захворювання
№2,0,07,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види ознак, якими виражений
юридичний критерій неосудності як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-емоційна
-психічна
-фізіоологічна
+інтелектуальна
+вольова
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№3,0,07,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що виражає інтелектуальна
ознака юридичного критерію неосудності як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-особа не могла керувати своїми діями
-особа не могла оцінювати свої дії
-особа не могла контролювати свої дії
-особа не могла аналізувати свої дії
+особа не могла усвідомлювати свої дії
№4,0,07,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що виражає вольова ознака
юридичного критерію неосудності як обставини, що виключає адміністративну
відповідальність.
-особа не могла контролювати свої дії
-особа не могла володіти своїми діями
-особа не могла послуговуватись своїми діями
-особа не могла стримувати свої дії
+особа не могла керувати своїми діями
№5,0,08,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано, за яких обставин особа, яка
вчинила адміністративне правопорушення, крім посадової особи, звільняється від
адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації
або трудового колективу.
-якщо мають місце пом’якшуючі обставини
-при наявності незначної шкоди вчиненого адміністративного правопорушення
-при відсутності значної шкоди вчиненого адміністративного правопорушення
-при нешкідливості вчиненого адміністративного правопорушення
+якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до
нього доцільно застосувати захід громадського впливу.
№6,0,08,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано, за яких обставин орган
(посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від
адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.
-при наявності незначної шкоди вчиненого адміністративного правопорушення
-при відсутності значної шкоди вчиненого адміністративного правопорушення
-при нешкідливості вчиненого адміністративного правопорушення
-при наявності пом’якшуючих обставин
+при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення
№7,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано, якими актами відповідно до
Конституції України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями та
відповідальність за них
-законами України і постановами Кабінету Міністрів України
-законами України, постановами Кабінету Міністрів України та актами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади
-рішеннями сільських, селищних, міських рад
-рішеннями сільських, селищних, міських, обласних рад
+виключно законами України
№8,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано з чого складається
законодавство України про адміністративні правопорушення.
-з постанов Кабінету Міністрів України
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-з актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
-з рішень сільських, селищних, міських рад
-з рішень сільських, селищних, міських, обласних рад
+з Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України
№9,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано що виступає основним
законодавчим актом, який визначає правові основи адміністративної відповідальності
фізичних осіб
-Адміністративно-деліктний кодекс України
-Кодекс України про адміністративну відповідальність
-Адміністративний кодекс України
-Кодекс України про адміністративні проступки
+Кодекс України про адміністративні правопорушення
№30,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано чим регулюються спеціальні
питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
-Основами митного законодавства України
-Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
-Законом України "Про Єдиний митний тариф"
-Митним тарифом України
+Митним кодексом України
№31,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано, з яких питань сільські,
селищні, міські, обласні ради мають право приймати рішення, які передбачають
адміністративну відповідальність.
-з питань боротьби з наслідками надзвичайних ситуацій
-з питань боротьби з наслідками техногенних катастроф
+з питань боротьби зі стихійним лихом
+з питань боротьби з епідеміями
+з питань боротьби з епізоотіями
№32,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано, з яких питань сільські,
селищні, міські, обласні ради мають право приймати рішення, які передбачають
адміністративну відповідальність.
-з питань проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
-з питань проведення місцевих референдумів
+з питань боротьби зі стихійним лихом
+з питань боротьби з епідеміями
+з питань боротьби з епізоотіями
№33,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані правила, які встановлюють
сільські, селищні, міські ради і за порушення яких адміністративну відповідальність
передбачено статтями 152, 159 і 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
-правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери
послуг
-правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами
+правил торгівлі на ринках
+правил благоустрою територій населених пунктів
+правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
№34,0,09,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані правила, які встановлюють
сільські, селищні, міські ради і за порушення яких адміністративну відповідальність
передбачено статтями 152, 159 і 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
-правил використання земель
-правил землеустрою
+правил торгівлі на ринках
+правил благоустрою територій населених пунктів
+правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
№35,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані правила, які встановлюють
сільські, селищні, міські ради і за порушення яких адміністративну відповідальність
передбачено статтями 152, 159 і 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
-правил водокористування
-правил використання об'єктів тваринного світу
+правил торгівлі на ринках
+правил благоустрою територій населених пунктів
+правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
№36,0,09,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані правила, які встановлюють
сільські, селищні, міські ради і за порушення яких адміністративну відповідальність
передбачено статтями 152, 159 і 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
-правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
-правил надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів
+правил торгівлі на ринках
+правил благоустрою територій населених пунктів
+правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
№37,0,10,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Закони, які _____ або _____
відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто
поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів".
-встановлюють
-посилюють
-змінюють
+пом’якшують
+скасовують
№38,0,10,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Закони, які _____ або _____
відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають".
-пом’якшують
-скасовують
-змінюють
+встановлюють
+посилюють
№39,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які підстави адміністративної
відповідальності виділяють в науці адміністративного права
-реальні
-номінальні
-емпіричні
+фактичні
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+юридичні (правові)
№40,0,11,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано, що в науці адміністративного
права вважається фактичною підставою адміністративної відповідальності
-адміністративний делікт
-дисциплінарне правопорушення
-фінансове правопорушення
+адміністративне правопорушення
+проступок
№41,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок
управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
-склад адміністративного правопорушення
-склад проступку
-адміністративний делікт
+адміністративне правопорушення
+проступок
№42,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальні ознаки
адміністративного правопорушення (проступку)
-виражене у формі дій, бездіяльності, емоцій і почуттів
-вчинене дієздатною особою
+законодавча правова основа
+антисуспільний характер
+протиправність
№43,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальні ознаки
адміністративного правопорушення (проступку)
-вольовий та емоційний характер
-вчинене особою, наділеною адміністративною правосуб'єктністю
+антигромадський характер
+виражене у формі діяння (дії або бездіяльності)
+караність, визначена законом
№44,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні ознаки
адміністративного правопорушення (проступку)
-визначене лише Кодексом України про адміністративні правопорушення
-суспільна небезпечність
+визначене Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами
+суспільна шкідливість
+вчинене деліктоздатною особою
№45,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні ознаки
адміністративного правопорушення (проступку)
-визначене лише Кодексом України про адміністративні правопорушення
-аморальний характер
+винність (наявність вини у формі умислу чи необережності)
+посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений
порядок управління
+з його вчинення законом передбачена адміністративна відповідальність
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№46,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано, що в науці адміністративного
права вважається юридичною (правовою) підставою адміністративної відповідальності
-адміністративний делікт
-адміністративне правопорушення
-проступок
+склад адміністративного правопорушення
+склад проступку
№47,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
сукупність установлених законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, які характеризують
діяння як адміністративне правопорушення (проступок) і які виділені законодавцем як
типові, необхідні і водночас достатні для притягнення особи до юридичної відповідальності.
-адміністративний делікт
-адміністративне правопорушення
-проступок
+склад адміністративного правопорушення
+склад проступку
№48,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані елементи складу
адміністративного правопорушення (проступку)
-адміністративна деліктоздатність
+об'єкт
+об'єктивна сторона
+суб'єкт
+суб’єктивна сторона
№49,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані види складів адміністративних
правопорушень за ступенем суспільної шкідливості
-малозначні
-базові
факультативні
+основні
+кваліфікуючі
№50,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані види складів адміністративних
правопорушень за наявністю чи відсутністю суспільно шкідливих наслідків
-незначні
-малозначні
-що завдають значної шкоди
+формальні
+матеріальні
№51,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані види складів адміністративних
правопорушень за суб'єктом проступку
-службові
-військові
-персональні
+особистісні
+посадові
№52,0,12,1,1,60

31

Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані види складів адміністративних
правопорушень за структурою об’єктивної сторони
-прості
-складні
-неоднозначні
+однозначні
+альтернативні
№53,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані види складів адміністративних
правопорушень за способом викладу елементів складу проступку
-прості
-складні
-альтернативні
+описові
+бланкетні (відсильні)
№54,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
охоронювана нормами права сфера суспільних відносин, на які спрямоване суспільно
шкідливе, протиправне, винне діяння і за яке передбачена адміністративна відповідальність
-вид адміністративного правопорушення
-тип адміністративного правопорушення
-рід адміністративного правопорушення
-предмет адміністративного правопорушення
+об'єкт адміністративного правопорушення
№55,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані види об’єктів проступків залежно
від ступеня узагальнення та рівня абстрагування
-типовий
+загальний
+родовий
+видовий
+безпосередній
№56,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано що входить у загальний об'єкт
адміністративного правопорушення.
-національна безпека
+громадський порядок
+власність
+права і свободи громадян
+встановлений порядок управління
№57,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано який вид об’єктів проступків
виражає група однорідних суспільних відносин, виокремлених за структурою соціальної
системи і господарського комплексу та змістом суспільних відносин, що охороняються
санкціями адміністративно-правових норм
-загальний
-типовий
-видовий
-безпосередній
+родовий
№58,0,13,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних суспільних
відносин виступають родовим об'єктом адміністративного правопорушення.
-національна безпека
+охорона праці і здоров'я населення
+власність
+промисловість, будівництво та використання паливно-енергетичних ресурсів
+транспорт, шляхове господарство і зв'язок
№59,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних суспільних
відносин виступають родовим об'єктом адміністративного правопорушення.
-правосуддя
+торгівля, громадське харчування, сфера послуг, фінанси і підприємницька діяльність
+стандартизація, якість продукції, метрологія та сертифікація
+громадський порядок і громадська безпека
+встановлений порядок управління
№60,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано який вид об’єктів проступків
виражає група однорідних суспільних відносин, виокремлених в межах родового об’єкта за
критерієм тотожності суспільних відносин, що охороняються санкціями адміністративноправових норм
-типовий
-безпосередній
-конкретний
-предметний
+видовий
№61,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних (тотожних)
суспільних відносин виступають видовим об'єктом адміністративного правопорушення.
-національна безпека
-статева свобода та недоторканість особи
-воля, честь і гідність особи
+охорона праці
+здоров'я населення
№62,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних (тотожних)
суспільних відносин виступають видовим об'єктом адміністративного правопорушення.
-життя і здоров'я особи
-статева свобода та недоторканість особи
+охорона природи
+використання природних ресурсів
+охорона культурної спадщини
№63,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних (тотожних)
суспільних відносин виступають видовим об'єктом адміністративного правопорушення.
-національна безпека
-воля, честь і гідність особи
+промисловість
+будівництво
+використання паливно-енергетичних ресурсів
№64,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних (тотожних)
суспільних відносин виступають видовим об'єктом адміністративного правопорушення.
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-господарська діяльність
-безпека виробництва
+транспорт
+шляхове господарство
+зв'язок
№65,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних (тотожних)
суспільних відносин виступають видовим об'єктом адміністративного правопорушення.
-службова діяльність
-професійна діяльність у сфері надання публічних послуг
+торгівля
+громадське харчування
+сфера послуг
№66,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано які сфери однорідних (тотожних)
суспільних відносин виступають видовим об'єктом адміністративного правопорушення.
-правосуддя
+стандартизація
+якість продукції
+метрологія
+сертифікація
№67,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано який вид об’єктів проступків
виражає одне або декілька видів суспільних відносин, яким спричиняється шкода
конкретним адміністративним правопорушенням і які охороняються санкцією конкретної
адміністративно-правової норми.
-типовий об'єкт
-родовий об'єкт
-видовий об'єкт
-конкретний
+безпосередній об'єкт
№68,0,14,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
система передбачених адміністративно-правовою нормою зовнішніх ознак і обставин, що
характеризують поведінку правопорушника як суспільно шкідливе протиправне діяння (дію
або бездіяльність) та його суспільно шкідливий наслідок.
-предмет проступку
-суб’єктивна сторона
-деліктоздатність суб’єкта проступку
-об'єкт проступку
+об'єктивна сторона проступку
№69,0,14,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані ознаки об’єктивної сторони
адміністративного правопорушення (проступку)
-мета і мотив суспільно шкідливого протиправного діяння
+суспільно шкідливе протиправне діяння
+суспільно шкідливі наслідки протиправного діяння
+причинний зв'язок між суспільно шкідливим протиправним діянням і його суспільно
шкідливими наслідками
+час, місце, умови, способи та засоби вчинення суспільно шкідливого протиправного діяння
№70,0,15,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано що являє собою просте діяння як
ознака об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення
-єдиний причинний зв'язок
-єдиний суспільно шкідливий наслідок
+єдину дію
+єдину бездіяльність
+єдиний короткочасний акт протиправної поведінки
№71,0,15,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано що являє собою складне діяння
як ознака об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення
-діяння, що не має суспільно шкідливого наслідку
-діяння, що має суспільно шкідливий наслідок
-діяння, що виражається лише в дії
+діяння, що складається з кількох самостійних дій
+діяння, що розтягнуте у часі
№72,0,15,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані види складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення
-такі, що складаються з тотожних дій
+такі, що складаються з альтернативних дій
+збірні діяння
+триваючі діяння
+продовжувані діяння
№73,0,16,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, склад якого утворює вчинення різних дій, вказаних у
законі.
-збірний проступок
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
+правопорушення, що складається з альтернативних дій
№74,0,16,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: незаконне придбання
наркотичних речовин; незаконне зберігання наркотичних речовин; незаконне пересилання
наркотичних речовин.
-збірний проступок
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
+правопорушення, що складається з альтернативних дій
№75,0,16,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: розпивання спиртних
напоїв в громадському місці; поява в громадському місці в п’яному стані, що ображає
людську гідність і громадську мораль.
-збірний проступок
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
+правопорушення, що складається з альтернативних дій
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№76,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що "зібраний" з кількох різних правопорушень, які є
порушенням окремих правових норм; таке діяння зазвичай формулюється у вигляді
бланкетної норми.
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
-правопорушення, що складається з альтернативних дій
+збірний проступок
№77,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: порушення правил
складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та
використання промислових і побутових відходів.
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
-правопорушення, що складається з альтернативних дій
+збірний проступок
№78,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: порушення правил
тримання собак і котів.
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
-правопорушення, що складається з альтернативних дій
+збірний проступок
№79,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: порушення правил
торгівлі спиртними напоями
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
-правопорушення, що складається з альтернативних дій
+збірний проступок
№80,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: порушення правил
адміністративного нагляду
-структурований проступок
-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
-правопорушення, що складається з альтернативних дій
+збірний проступок
№81,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: порушення правил
охорони і використання пам'яток історії та культури
-структурований проступок
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-правопорушення, що складається з тотожних дій
-правопорушення, що складається з подібних дій
-правопорушення, що складається з альтернативних дій
+збірний проступок
№82,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, яке починається з протиправної дії або бездіяльності і
здійснюється безперервно шляхом невиконання обов'язку.
-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
-продовжувані діяння
+триваючі діяння
№83,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: проживання без паспорта
-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
-продовжувані діяння
+триваючі діяння
№84,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: проживання невиконання
правил військового обліку
-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
-продовжувані діяння
+триваючі діяння
№85,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: проживання самовільне
підключення телефонного апарата до діючого телефону
-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
-продовжувані діяння
+триваючі діяння
№86,0,19,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з низки тотожних, тісно пов’язаних
між собою окремих діянь
-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
-триваючі діяння
+продовжувані діяння
№87,0,19,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: багаторазове
пошкодження таксофонів
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-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
триваючі діяння
+продовжувані діяння
№88,0,19,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: багаторазове
фотографування з борту повітряного судна
-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
-триваючі діяння
+продовжувані діяння
№89,0,19,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано вид складного діяння як ознаки
об’єктивної сторони правопорушення, що складається з таких дій: багаторазове проведення
без належного дозволу водолазних робіт у портових водах
-такі, що складаються з тотожних дій
-такі, що складаються з альтернативних дій
-збірні діяння
-триваючі діяння
+продовжувані діяння
№90,0,20,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано як називаються види діяння за
ознакою ступеня його завершеності
-незавершене
-завершене
-готування до правопорушення
+закінчене
+незакінчене
№91,0,20,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрим номером правильно вказано як називається діяння,
перерване з тих чи інших причин, і таке, що не досягло бажаної мети.
-замах на правопорушення
-готування до правопорушення
-недовершене
-незаваершене
+незакінчене
№92,0,20,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами наведені правильні положення стосовно
незакінченого діяння
-умисне створення умов для вчинення протиправних дій, за загальним правилом, є
адміністративним правопорушенням
-незакінчене, за загальним правилом, діяння карається
+у Загальній частині Кодексу України про адміністративні правопорушення відсутні
положення про відповідальність за готування до правопорушення або про замах на
правопорушення
+умисне створення умов для вчинення протиправних дій, за загальним правилом, не є
адміністративним правопорушенням
+незакінчене діяння, за загальним правило, не карається
№93,0,20,1,1,60
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Вкажіть у відповідях під котрими номерами наведені правильні положення стосовно
незакінченого діяння
-умисне створення умов для вчинення протиправних дій, за загальним правилом, є
адміністративним правопорушенням
незакінчене, за загальним правилом, діяння карається
+у Загальній частині Кодексу України про адміністративні правопорушення відсутні
положення про відповідальність за готування до правопорушення або про замах на
правопорушення
+Особлива частина Кодексу України про адміністративні правопорушення містить кілька
статей, які встановлюють адміністративну відповідальність за підготовчі дії
+незакінчене діяння визнається адміністративними правопорушенням, якщо воно є
самостійною кваліфікуючою ознакою об'єктивної сторони адміністративного
правопорушення
№294,0,21,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано на що вказує ознака часу
вчинення правопорушення, якщо у відповідній статті Особливої частини КУпАП йдеться
про діяння у формі дії.
-на строк вчинення проступку
-на термін вчинення проступку
-на строк після перебігу якого дія стає проступком
-на строк, починаючи з якого дія стає проступком
+на момент вчинення проступку
№295,0,1,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано на що вказує ознака часу
вчинення правопорушення, якщо у відповідній статті Особливої частини КУпАП йдеться
про діяння у формі бездіяльності.
-на строк вчинення проступку
-на термін вчинення проступку
-на строк, починаючи з якого бездіяльність стає проступком
-на момент вчинення проступку
+на строк після закінчення якого бездіяльність стає проступком
№96,0,22,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано, у яких випадках найчастіше
ознака місця вчинення правопорушення є кваліфікуючою.
-якщо вона вказує на категорію земель (землі сільськогосподарського призначення, землі
сільськогосподарського призначення тощо)
+якщо вона вказує на територію (місце, зону), де діють особливі правила поведінки
(громадське місце, заборонене місце, прикордонна зона тощо)
+якщо вона вказує на споруду, у якій вчинено правопорушення (проїзна частина, залізничні
колії, залізничний переїзд, морський чи річковий порт, аеропорт, аеродром, автовокзал,
пристань тощо)
+якщо вона вказує на установу, у якій вчинено правопорушення (військовий комісаріат,
органи РАЦСу, суд)
+якщо вона вказує на вид транспортного засобу, у якому вчинено правопорушення (річкові і
маломірні суда, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі, повітряне судно, приміський
поїзд, поїзди далекого і місцевого прямування, метрополітен тощо)
№97,0,22,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано ознаку об’єктивної сторони, яка
вказує на форму, в якій виражаються дії правопорушника (порядок, послідовність дій,
прийоми застосовані правопорушником)
-процес вчинення проступку
-процедура вчинення проступку
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-порядок вчинення проступку
-метод вчинення проступку
+спосіб вчинення проступку
№98,0,22,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано ознаку об’єктивної сторони, що
вказує, при допомозі чого може бути вчинене правопорушення
-способи вчинення правопорушення
-прийоми вчинення правопорушення
-методи вчинення правопорушення
-інструменти вчинення правопорушення
+засоби вчинення правопорушення
№99,0,22,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами наведені правильні положення щодо вчинення
адміністративного правопорушення у співучасті
-у Загальній частині КУпАП є спеціальні норми щодо співучасті при вчиненні
адміністративного правопорушення
+у Загальній частині КУпАП немає норм щодо співучасті при вчиненні адміністративного
правопорушення
+вчинення адміністративного правопорушення у співучасті може розглядатися як
факультативна ознака об’єктивної сторони
+вчинення адміністративного правопорушення групою осіб КУпАП віднесено до
обтяжуючих обставин
+вчинення адміністративного правопорушення у співучасті може розглядатися як основна
(кваліфікуюча) ознака лише у випадках, прямо передбачених у відповідній статті Особливої
частини КУпАП (участь в азартних іграх на гроші, участь водіїв мотоциклів та інших
транспортних засобів у груповому (більш як два) пересуванні, зупинці чи стоянці, що
створюють перешкоди дорожньому руху в містах та інших населених пунктах, порушення
встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій, у тому числі їх організатором тощо)
№100,0,23,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняття позначається
елемент складу адміністративного правопорушення (проступку) який виражає осудну,
деліктоздатну особу, яка досягла віку притягнення до адміністративної відповідальності і
вчинила адміністративне правопорушення.
-суб'єкт адміністративного правовідношення
-суб'єкт адміністративного правочину
-суб'єкт адміністративного делікту
+суб'єкт адміністративного правопорушення
+суб'єкт проступку
№101,0,23,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальні ознаки суб’єкта
адміністративного правопорушення
-адміністративна правосубєктність
-адміністративна правоздатність
-адміністративна караність
+адміністративна деліктоздадність
+осудність
№102,0,23,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
ознака суб’єкта адміністративного правопорушення, що виражає його стан, за якого він під
час вчинення протиправної дії чи бездіяльності міг усвідомлювати свої дії або керувати
ними.
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-правосуб'єктність
-правоздатність
-дієздатність
-деліктоздатність
+осудність
№103,0,23,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
здатність особи самостійно своїми діями нести адміністративну відповідальність за вчинене
нею адміністративне правопорушення
-адміністративна караність
-адміністративна правосуб'єктність
-адміністративна правоздатність
-адміністративна дієздатність
+адміністративна деліктоздатність
№104,0,24,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні (особливі) ознаки
суб’єкта адміністративного правопорушення
-наявність у жінки дітей віком до 18 років
-неосудність
+перебування на військовій службі
+наявність статусу посадової особи
+недосягнення повноліття
№105,0,24,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні (особливі) ознаки
суб’єкта адміністративного правопорушення
-перебування у стані необхідної оборони
+недосягнення повнолітнього віку
+вагітність
+наявність у жінки дітей віком до 12 років
+інвалідність 1-ої і 2-ої груп
№106,0,24,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані спеціальні (особливі) ознаки
суб’єкта адміністративного правопорушення
-неосудність
-перебування у стані крайньої необхідності
+наявність статусу іноземця чи особи без громадянства
+наявність статусу військовослужбовця
+наявність статусу посадової особи
№107,0,25,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано вік настання загальної
адміністративної деліктоздатності.
-13 років
-14 років
-15 років
-18 років
-16 років
№108,0,25,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Адміністративній відповідальності
підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення
_____".
-тринадцятирічного віку
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-чотирнадцятирічного віку
-п’ятнадцятирічного віку
-вісімнадцятирічного віку
+шістнадцятирічного віку
№109,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
-порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і
револьверів та патронів до них
+незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних
засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах
+дрібне викрадення чужого майна
+дрібне хуліганство
№110,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
-порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових
пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами
+порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування
ременями безпеки або мотошоломами
+експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких
не відповідають записам у реєстраційних документах
+перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал
регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
№111,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
-порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання
піротехнічних засобів
+невиконання водіями вимог про зупинку
+залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
+порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових
або звукових сигнальних пристроїв
№112,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
-порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і
револьверів та патронів до них
+невиконання водіями вимог про зупинку
+залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
+порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових
або звукових сигнальних пристроїв
№113,0,26,1,1,60
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Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
-порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання
піротехнічних засобів
+порушення правил руху через залізничні переїзди
+порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів,
вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого
майна
+ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним працівникам, а також
ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України
№114,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
-порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і
револьверів та патронів до них
+керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право
керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки
+порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують
гужовим транспортом, і погоничами тварин
+керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість реакції
№115,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
-порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових
пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами
+стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з
порушенням установленого порядку
+порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або
продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї
+порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної,
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
№116,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
-порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання
піротехнічних засобів
+злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця
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+порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або
продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї
+порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної,
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
№117,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано за які адміністративні
правопорушення неповнолітні несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах
-порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
-порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і
револьверів та патронів до них
+порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік
+ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
+порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або
перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
№118,0,27,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані за які адміністративні
правопорушення підлягають адміністративній відповідальності посадові особи
-за адміністративні правопорушення, вчинені у вигляді одержання хабара
+за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері
охорони порядку управління, державного і громадського порядку
+за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері
охорони природи
+за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері
охорони здоров'я населення
+за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил,
забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків
№119,0,27,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані законодавчі положення щодо
адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
-іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають
адміністративній відповідальності в особливому порядку
-іноземцями, які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України
користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, не підлягають
адміністративній відповідальності
+іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають
адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України
+питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на території
України іноземцями, які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України
користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються
дипломатичним шляхом
+законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України
іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо
порушують правопорядок
№120,0,28,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто, за загальним правилом,
притягується до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі
спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи
засобами фото- і кінозйомки, відеозапису
-користувачі транспортних засобів
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-володільці транспортних засобів за договором оренди
-володільці транспортних засобів за дорученням
+власники транспортних засобів
+співвласники транспортних засобів
№121,0,28,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто, за загальним правилом,
несе адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що
дають змогу здійснювати фотозйомку або відеозапис та функціонують згідно із
законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах).
-юридичні особи, які орендують транспортний засіб
-фізичні особи, які орендують транспортний засіб
-юридичні та фізичні особи, які експлуатують транспортний засіб
+юридичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб
+фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб
№122,0,29,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано у якому порядку, за загальним правилом,
несуть відповідальність за адміністративні правопорушення військовослужбовці,
військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і
начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, служби
цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
поліцейські
-за спеціальним законодавством
-за підлеглістю
-за підпорядкованістю
-за субординацією
+за дисциплінарними статутами
№123,0,29,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано осіб, які, за загальним правилом, несуть
відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами
-посадові особи
-державні службовці
+поліцейські
+військовослужбовці,
+військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів
№124,0,29,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано осіб, які, за загальним правилом, несуть
відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами
-особи рядового і начальницького складів податкової поліції
-особи рядового і начальницького складів служби фінансових розслідувань
+особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби
України,
+особи рядового і начальницького складів служби цивільного захисту
+особи рядового і начальницького складів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України
№125,0,29,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано за які адміністративні правопорушення
військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також
особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби
України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, поліцейські несуть відповідальність на загальних підставах
-за порушення правил користування надрами
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+за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього
руху
+за порушення санітарних норм
+за порушення правил полювання
+за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів
№126,0,29,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано за які адміністративні правопорушення
військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також
особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби
України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, поліцейські несуть відповідальність на загальних підставах
-за дрібне розкрадання чужого майна
-за дрібне хуліганство
+за порушення митних правил
+за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією
+за неправомірне використання державного майна
№127,0,29,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано за які адміністративні правопорушення
військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також
особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби
України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, поліцейські несуть відповідальність на загальних підставах
-за дрібне розкрадання чужого майна
-за дрібне хуліганство
+за невжиття заходів щодо окремої ухвали суду
+за ухилення від виконання законних вимог прокурора,
+порушення тиші в громадських місцях
№128,0,29,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано за які адміністративні правопорушення
військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також
особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби
України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, поліцейські несуть відповідальність на загальних підставах
-за порушення законодавства про комерційну таємницю
-за порушення законадвства про банківську таємницю
+незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
+за порушення законодавства про державну таємницю
+за порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію
№129,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
один з елементів складу адміністративного правопорушення, який виражає внутрішнє
психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно шкідливого протиправного діяння та
його суспільно шкідливих негативних наслідків.
-суб’єктивний намір
-суб’єктивний мотив
-осудність
-об'єктивна сторона
+суб’єктивна сторона
№130,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрими номерами правильно вказані ознаки суб’єктивної сторони
адміністративного правопорушення (проступку)
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-намір
+вина
+мета
+мотив
+емоційний стан
№131,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається одна
з ознак суб’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення, яка виражає
внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно шкідливого протиправного
діяння та його суспільно шкідливих негативних наслідків.
-намір
-задум
-мета
-мотив
+вина
№132,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається одна
з ознак суб’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення, яка виражає
усвідомлену причину, що спонукає до вчинення суспільно шкідливого протиправного діяння
і визначає його спрямованість.
-намір
-задум
-мета
-вина
+мотив
№133,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається одна
з ознак суб’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення, яка виражає
усвідомлену уяву особи про бажаний результат суспільно шкідливого протиправного діяння,
до якого вона прагне або до настання якого вона байдуже ставиться.
-намір
-задум
-вина
-мотив
+мета
№134,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
психологічний стан, який визначає в основному зовнішню сторону поведінки і психічної
діяльності особи, що відображає у формі безпосереднього, швидкоплинного переживання
важливість для життєдіяльності індивіда певних явищ і ситуацій, що діють на нього, у тому
числі, й у момент вчинення правопорушення.
-неосудність
-осудність
-фізіологічний стан
-почуття
+емоційний стан
№135,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яке значення має для кваліфікації
адміністративного правопорушення така ознака суб’єктивної сторони, як емоційний стан
сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин
-береться до уваги як обов'язкова ознака суб’єктивної сторони при вказівці на неї у змісті
нормативного припису Кодексу України про адміністративні правопорушення
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-береться до уваги як факультативна ознака суб’єктивної сторони при вказівці на неї у змісті
нормативного припису Кодексу України про адміністративні правопорушення
-завжди береться до уваги як обов'язкова ознака суб’єктивної сторони
+ніколи не береться до уваги як обов'язкова ознака суб’єктивної сторони
+береться до уваги лише як факультативна ознака суб’єктивної сторони і обставина, що
пом'якшує відповідальність за адміністративне правопорушення
№136,0,31,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано який різновид форми вини при
вчиненні адміністративного правопорушення визначає наведене законодавче положення:
"Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його
вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її
шкідливі наслідки і бажала їх".
-прямий задум
-прямий намір
-непрямий умисел
-евентуальний умисел
+прямий умисел
№137,0,31,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано який різновид форми вини при
вчиненні адміністративного правопорушення визначає наведене законодавче положення:
"Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його
вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її
шкідливі наслідки і … свідомо допускала настання цих наслідків".
-непрямий задум
-непрямий намір
-прямий умисел
+непрямий умисел
+евентуальний умисел
№138,0,32,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано який різновид форми вини при
вчиненні адміністративного правопорушення визначає наведене законодавче положення:
"Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка
його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення…"
-необережність у формі протиправної зухвалості
-евентуальна необережність
необережність у формі протиправної байдужості
-необережність у формі протиправної недбалості
+необережність у формі протиправної самовпевненості (самонадіяності)
№139,0,32,1,1,60
-Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано який різновид форми вини при
вчиненні адміністративного правопорушення визначає наведене законодавче положення:
"Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа … не
передбачала можливості настання шкідливих наслідків, хоч повинна була і могла їх
передбачити".
-необережність у формі протиправного нехлюйства
-евентуальна необережність
-необережність у формі протиправної байдужості
-необережність у формі протиправної самовпевненості (самонадіяності)
+необережність у формі протиправної недбалості
№140,0,32,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
суспільно шкідливе діяння, що має своїм наслідком невинне заподіяння шкоди, коли особа
не усвідомлювала і не могла усвідомити або не передбачала і не могла передбачити
суспільно шкідливих наслідків, що виключає наявність суб’єктивної сторони складу
адміністративного правопорушення
-протиправна самонадіяність
-протиправна недбалість
-протиправна самовпевненість
-протиправна аномалія
+казус
№141,0,34,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається захід
адміністративної відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил
співжиття, а також з метою запобігання вчиненню нових правопорушень як самим
правопорушником, так й іншими особами.
-адміністративне покарання
-адміністративна санкція
-адміністративний захід впливу
-адміністративна відповідальність
+адміністративне стягнення
№142,0,34,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано що є метою адміністративного стягнення як
заходу адміністративної відповідальності
-покарання осіб, які вчинили адміністративне правопорушення
-вирізення осіб, які схильні вчиняти адміністративні правопорушення
-морально-психологічний та/або майновий вплив на особу правопорушника
+виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів
України, поваги до правил співжиття,
+запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими
особами
№143,0,34,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення), пропущене у
наведеному законодавчому положенні: "До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років,
які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються _____, передбачені статтею
24-1 КпАП".
-адміністративні санкції
-адміністративні стягнення
-адміністративні покарання
-запобіжні заходи
+заходи впливу
№144,0,34,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень
-застереження
-фінансова санкція
-попередження
-штраф
-штрафні бали
№145,0,35,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень
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-безоплатне предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
-реквізиція предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення
-реквізиція предмета, який став безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
+оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного
правопорушення
+оплатне вилучення предмета, який став безпосереднім об'єктом адміністративного
правопорушення
№146,0,35,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень
-реквізиція предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення
-реквізиція предмета, який став безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
+конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення
+конфіскація предмета, який став безпосереднім об'єктом адміністративного
правопорушення
+конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення
№147,0,35,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень
-позбавлення права громадянства
-позбавлення права змінити громадянство
+позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування
транспортними засобами, права полювання)
+позбавлення права обіймати певні посади
+позбавлення права займатися певною діяльністю
№148,0,35,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень
-адміністративне затримання
-громадські роботи
+виправні роботи
+адміністративний арешт
+арешт з утриманням на гауптвахті
№149,0,35,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано вид адміністративного стягнення, яке може
бути застосоване до іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних
правопорушень, які грубо порушують правопорядок
-адміністративне заслання за межі України
-адміністративне вислання за межі України
-примусове повернення за межі України
-примусове переміщення за межі України
+адміністративне видворення за межі України
№150,0,36,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень тільки як основні
-оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
-конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення
-попередження
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-штраф
-штрафні бали
№151,0,36,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень тільки як основні
позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування
транспортними засобами, права полювання)
-громадські роботи
-виправні роботи
-адміністративний арешт
-арешт з утриманням на гауптвахті
№152,0,36,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень як основні, так і додаткові
-позбавлення права полювання
-штраф
+оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення;
+конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення
+позбавлення права керування транспортними засобами
№153,0,36,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані види адміністративних стягнень, які можуть
застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень тільки як додаткові
-штраф
-оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення;
-конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення
-позбавлення права керування транспортними засобами
+позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
№154,0,37,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані заходи впливу, які можуть бути застосовані
за вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до
вісімнадцяти років
-застереження
-передача неповнолітнього під нагляд служби у справах дітей
+зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого
+попередження
+догана або сувора догана
№155,0,37,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказані заходи впливу, які можуть бути застосовані
за вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до
вісімнадцяти років
-встановлення відносно неповнолітнього адміністративного нагляду
-передача неповнолітнього під нагляд служби у справах дітей
+передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють
+передача неповнолітнього під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою
+передача неповнолітнього під нагляд окремим громадянам на їх прохання
№156,0,38,1,1,60
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Вкажіть під котрим номером правильно вказано в якій формі виноситься попередження як
захід адміністративного стягнення
-може виноситись як в усній, так і в письмовій формі
-може виноситись в усній формі
-може виноситись шляхом вчинення конклюдентних дій
+виноситься в письмовій формі
+у передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом
№157,0,38,1,1,60
Вкажіть під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається вид
адміністративного стягнення, що являє собою грошове стягнення, яке накладається на
громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і
розмірі, встановлених КУпАП та іншими законами України
-фінансове стягнення
-фінансова санкція
-майнове стягнення
-штрафна санкція
+штраф
№158,0,38,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Штраф за правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути
накладено на громадянина _____".
-на місці вчинення правопорушення
-після розгляду справи про адміністративне правопорушення уповноваженим органом
-на місці вчинення правопорушення або після розгляду справи про адміністративне
правопорушення уповноваженим органом
-якщо розмір стягнення у вигляді штрафних балів не перевищує залишок балів громадянина
якщо розмір штрафу за це правопорушення визначений КУпАП
+після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 КУпАП
№159,0,38,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано як називається адміністративне
стягнення, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені КУпАП
-штраф
-штрафні коефіцієнти
-штрафні нарахування
-штрафні вирахування
+штрафні бали
№160,0,38,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно штрафних балів як виду
адміністративного стягнення: "Кожному громадянину, який має право керування
транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування
транспортним засобом) і до кінця року нараховується _____"
-50 балів
-100 балів
-120 балів
-200 балів
+150 балів
№161,0,38,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно штрафних балів як виду
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адміністративного стягнення: "У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який
вчинив правопорушення, вираховується _____"
-10 балів
-20 балів
-25 балів
-50 балів
+кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини КУпАП
№162,0,38,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно штрафних балів як виду
адміністративного стягнення: "У разі якщо розмір стягнення у вигляді штрафних балів
перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали накладаються ____"
-у подвійному або іншому кратному розмірі від суми перевищення
-у подвійному розмірі від суми перевищення
-у кратному розмірі від суми перевищення
-відповідно до розміру штрафних балів, зазначених у відповідній статті Особливої частини
КУпАП, незалежно від розміру залишку
+відповідно до залишку незалежно від розміру штрафних балів, зазначених у відповідній
статті Особливої частини КУпАП
№163,0,39,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано як називається адміністративне
стягнення, що полягає в примусовому вилученні за рішенням суду предмета, який став
знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення і
наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням
витрат по реалізації вилученого предмета.
-конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
-реквізиція предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
-безоплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
-компенсаційне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об'єктом адміністративного правопорушення
+оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
№164,0,39,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано як називається адміністративне
стягнення, що полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність
держави за рішенням суду.
-реквізиція предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
-безоплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
-компенсаційне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об'єктом адміністративного правопорушення
-оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
+конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення
№165,0,39,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення: "Конфісковано може бути лише предмет, який є _____".
-в особистій власності порушника, якщо інше не передбачено законами України
-у володінні власності порушника, якщо інше не передбачено законами України
-у користуванні власності порушника, якщо інше не передбачено законами України
-у володінні і користуванні власності порушника, якщо інше не передбачено законами
України
+у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України
№166,0,39,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення: "Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь
полювання і бойових припасів не може застосовуватись до _____"
-поліцейських
-військовослужбовців
-осіб рядового і начальницького складу СБУ
-осіб рядового і начальницького складу Державної пограничної служби
+осіб, для яких полювання є основним джерелом існування
№167,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: "Позбавлення наданого даному
громадянинові права полювання застосовується на строк до трьох років за _____ або _____
порушення порядку користування цим правом".
-умисне
-повторне
-постійне
+грубе
+систематичне
№168,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: "Позбавлення наданого даному
громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох
років за _____ або _____ порушення порядку користування цим правом або на строк до
десяти років за _____ порушення порядку користування цим правом".
-постійне
-умисне
+грубе
+повторне
+систематичне
№169,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: "Позбавлення права керування
засобами транспорту не може застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами
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_____ , за винятком випадків керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції,
а також у разі _____ , _____ , _____".
-в зв’язку з виконанням своїх професійних функцій
+в зв'язку з інвалідністю
+невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу
+залишення на порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної
пригоди, учасниками якої вони є
+ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
№170,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: "Позбавлення права полювання не
може застосовуватись до осіб, для яких полювання є _____".
-основною професійною функцією
-основним джерелом доходів
-основним джерелом заробітку
-виконанням посадових обов'язків
+основним джерелом існування
№171,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: "Позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк _____ , незалежно
від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини
КУпАП, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за
посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших обставин справи
суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю".
-від трьох до шести місяців
-від трьох до дев'яти місяців
-від одного до двох років
-від одного до трьох років
+від шести місяців до одного року
№172,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: "Позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк від шести місяців до
одного року, _____ , коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення,
вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших
обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю".
-за наявності обтяжуючих обставин
-залежно від того чи вчинено адміністративне правопорушення умисно чи з необережності
-незалежно від того чи вчинено адміністративне правопорушення умисно чи з необережності
-залежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої
частини КУпАП
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+незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої
частини КУпАП
№173,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: "Позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю призначається судом строком на один рік, _____ ".
-за наявності обтяжуючих обставин
-залежно від того чи вчинено адміністративне правопорушення умисно чи з необережності
-незалежно від того чи вчинено адміністративне правопорушення умисно чи з необережності
-коли його спеціально і не передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої
частини цього Кодексу
+коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої
частини цього Кодексу
№174,0,41,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано як називається вид
адміністративного стягнення яке полягає у виконанні особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних
робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
-суспільні роботи
-суспільно-корисні роботи
-виправні роботи
-обов'язкові роботи
+громадські роботи
№175,0,41,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді громадських робіт: "Громадські роботи призначаються _____ на строк від двадцяти
до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день".
-виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради
-адміністративною комісією
-начальником міського, районного, районного в місті відділу внутрішніх справ
-керівником підприємства, установи, організації, де працює правопорушник
+районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)
№176,0,41,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді громадських робіт: "Громадські роботи призначаються районним, районним у місті,
міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк _____ і відбуваються не більш як _____
на день".
-від десяти до двадцяти годин
-від двадцяти до тридцяти годин
-вісім годин
+від двадцяти до шістдесяти годин
+чотири години
№177,0,41,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано кому не призначаються
громадські роботи як вид адміністративного стягнення
-жінкам, які мають дітей віком до дванадцяти років
+особам, визнаним інвалідами першої або другої групи
+вагітним жінкам
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+жінкам, старше 55 років
+чоловікам, старше 60 років
№178,0,32,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді виправних робіт: "Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з
відбуванням їх ____, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави".
-у виправно-трудовій установі
-у спеціалізованому виправно-трудовому закладі
-за місцем роботи, визначеним судом для особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення
-не за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення
+за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення
№179,0,32,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді виправних робіт: "Виправні роботи застосовуються на строк _____ з відбуванням їх
за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з
відрахуванням _____ її заробітку в доход держави".
-до одного місяця
-до шести місяців
-до десяти процентів її заробітку
-до двох місяців
-до двадцяти процентів
№180,0,42,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді виправних робіт: "Виправні роботи призначаються _____ "
-виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради
-адміністративною комісією
-начальником міського, районного, районного в місті відділу внутрішніх справ
-керівником підприємства, установи, організації, де працює правопорушник
+районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)
№181,0,43,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді адміністративного арешту: "Адміністративний арешт установлюється і
застосовується _____ на строк до п'ятнадцяти діб".
-як основне адміністративне стягнення за окремі види адміністративних правопорушень
-завжди за окремі види адміністративних правопорушень
-у всіх випадках за окремі види адміністративних правопорушень
-у деяких випадках за окремі види адміністративних правопорушень
+лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень
№182,0,43,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді адміністративного арешту: "Адміністративний арешт установлюється і
застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень
на строк _____ ".
-до трьох діб
-до п’яти діб
-до десяти діб
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-до двох місяців
+до п'ятнадцяти діб
№183,0,43,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді адміністративного арешту: "Адміністративний арешт призначається _____"
-адміністративною комісією
-начальником міського, районного, районного в місті відділу внутрішніх справ
-прокурором
-слідчим
+районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)
№184,0,43,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано до кого не може
застосовуватись адміністративний арешт
-до жінок, старше 55 років, і чоловіків, старше 60 років
+до вагітних жінок
+до жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років
+до осіб, які не досягли вісімнадцяти років
+до інвалідів першої і другої груп
№185,0,44,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді арешту з утриманням на гауптвахті: "Арешт з утриманням на гауптвахті
встановлюється і застосовується _____ на строк до десяти діб".
-як основне адміністративне стягнення за окремі види адміністративних правопорушень
-завжди за окремі види адміністративних правопорушень
-у всіх випадках за окремі види адміністративних правопорушень
-у деяких випадках за окремі види адміністративних правопорушень
+лише у виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень
№186,0,44,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді арешту з утриманням на гауптвахті: "Арешт з утриманням на гауптвахті
встановлюється і застосовується лише у виключних випадках за окремі види військових
адміністративних правопорушень на строк _____ ".
-до трьох діб
-до п’яти діб
-до двох місяців
-до п'ятнадцяти діб
+до десяти діб
№187,0,44,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно адміністративного стягнення у
вигляді арешту з утриманням на гауптвахті: "Арешт з утриманням на гауптвахті
призначається _____ ".
-командиром військового підрозділу
-начальником військової комендатури
-військовим прокурором
-слідчим військової прокуратури
+районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).
№188,0,44,1,1,60
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Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано до кого не може
застосовуватись арешт з утриманням на гауптвахті
-до старших офіцерів
-до молодших і старших офіцерів
-до офіцерів і прапорщиків
-до офіцерів, прапорщиків і сержантів
+військовослужбовців-жінок
№189,0,45,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "При накладенні стягнення враховуються _____ , майновий стан,
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, крім випадків накладення
стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі
зафіксованому в автоматичному режимі".
-форма вини правопорушника
-характер особи правопорушника
+характер вчиненого правопорушення
+особа порушника
+ступінь вини особи правопорушника
№190,0,45,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого
правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, ____ , крім випадків накладення
стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі
зафіксованому в автоматичному режимі".
-форма вини правопорушника
-суспільна небезпечність вчиненого правпорушення
-соціальний стан
+майновий стан
+обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність
№191,0,46,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "Обставинами, що пом'якшують відповідальність за
адміністративне правопорушення, визнаються: _____".
-примирення
+щире розкаяння винного
+відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення
+добровільне відшкодування збитків
+усунення заподіяної шкоди
№192,0,46,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "Обставинами, що пом'якшують відповідальність за
адміністративне правопорушення, визнаються: _____".
-передача на поруки
-вчинення правопорушення у стані крайньої необхідності або необхідної оборони
-вчинення правопорушення в стані неосудності
+вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання
+вчинення правопорушення при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин
№193,0,46,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "Обставинами, що пом'якшують відповідальність за
адміністративне правопорушення, визнаються: _____".
-перебіг строку давності правопорушення
-вчинення правопорушення жінкою, яка має дитину віком до дванадцяти років
+вчинення правопорушення неповнолітнім;
+вчинення правопорушення вагітною жінкою
+вчинення правопорушення жінкою, яка має дитину віком до одного року
№194,0,47,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "Обставинами, що обтяжують відповідальність за
адміністративне правопорушення, визнаються: _____ ".
-вчинення правопорушення з прямим умислом
-вчинення правопорушення з непрямим умислом
-продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб
припинити її
+повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню
+вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення
№195,0,47,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "Обставинами, що обтяжують відповідальність за
адміністративне правопорушення, визнаються: _____ ".
-вчинення правопорушення загальнонебезпечним способом
+втягнення неповнолітнього в правопорушення
+вчинення правопорушення групою осіб
+вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
+вчинення правопорушення в стані сп'яніння
№196,0,48,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних
правопорушень адміністративне стягнення накладається _____ ".
-у розмірі найбільшої санкції одного з правопорушень
-шляхом складання санкцій за всі правопорушення
-шляхом поглинання менш важкого стягнення більш важким
за сукупністю санкцій
+за кожне правопорушення окремо
№197,0,48,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно порядку накладення
адміністративних стягнень: "Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень,
справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою),
стягнення накладається _____ ".
-шляхом складання санкцій за всі правопорушення
-шляхом поглинання менш важкого стягнення більш важким
за сукупністю санкцій
+в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених
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+до основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень,
передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень
№198,0,49,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно строків накладення
адміністративних стягнень: "Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як
через _____, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його
виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення
відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).
-один місяць з дня вчинення правопорушення
-один рік з дня виявлення правопорушення
-шість місяців з дня вчинення правопорушення
-два місяці з дня виявлення правопорушення
+два місяці з дня вчинення правопорушення
№199,0,49,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно строків накладення
адміністративних стягнень: "Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як
через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не
пізніш як через _____, за винятком випадків, коли справи про адміністративні
правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).
-один місяць з дня вчинення правопорушення
-один рік з дня виявлення правопорушення
-шість місяців з дня вчинення правопорушення
-два місяці з дня вчинення правопорушення
+два місяці з дня виявлення правопорушення
№200,0,49,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно строків накладення
адміністративних стягнень: "Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно
до КУпАП чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не
пізніш як через _____, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з
дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині
третій цієї статті.
-один місяць з дня вчинення правопорушення
-шість місяців з дня вчинення правопорушення
-два місяці з дня вчинення правопорушення
-два місяці з дня виявлення правопорушення
+три місяці з дня вчинення правопорушення
№201,0,49,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно строків накладення
адміністративних стягнень: "У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в
діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може
бути накладено не пізніш як через _____ з дня прийняття рішення про закриття
кримінального провадження".
-10 днів
-15 днів
-два місяці
-три місяці
+місяць
№202,0,49,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно строків накладення
адміністративних стягнень: "Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом
_____ з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного
правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному
стягненню".
-двох місяців
-трьох місяців
-шести місяців
-двох років
+року
№203,0,50,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно покладення обов'язку
відшкодувати заподіяну правопорушенням шкоду: "Якщо у результаті вчинення
адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству,
установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної,
міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне
правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним
майнової шкоди, якщо її сума не перевищує _____, а суддя районного, районного у місті,
міського чи міськрайонного суду – незалежно від розміру шкоди, крім випадків,
передбачених частиною другою цієї статті.
-одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
-трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
-розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на початку поточного року
-розміру прожиткового мінімуму громадян, невстановленого на початку поточного року
+двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
№204,0,50,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно покладення обов'язку
відшкодувати заподіяну правопорушенням шкоду: "Якщо у результаті вчинення
адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству,
установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної,
міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне
правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним
майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а суддя районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду – _____,
крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті".
-трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
-розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на початку поточного року
-розміру прожиткового мінімуму громадян, невстановленого на початку поточного року
+залежно від розміру шкоди
+незалежно від розміру шкоди
№205,0,50,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні відносно покладення обов'язку
відшкодувати заподіяну правопорушенням шкоду: "Коли шкоду заподіяно неповнолітнім,
який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує
_____, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або
зобов'язати своєю працею усунути її".
-розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на початку поточного року
-розміру прожиткового мінімуму громадян, невстановленого на початку поточного року
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-трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
-двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
+одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
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Тема: Державна служба
№1,0,1,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань
і функцій держави
-публічна служба
-публічна адміністрація
-публічне адміністрування
-державне врядування
+державна служба
№2,0,1,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано виконання яких завдань і
функцій охоплюється поняттям державної служби
-нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство
-здійснення повноважень на здійснення правосуддя
+аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та
підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення
експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативноправових актів, проектів міжнародних договорів
+забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і
регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів
+забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг
№3,0,1,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано виконання яких завдань і
функцій охоплюється поняттям державної служби
-діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень,
безпосередньо пов’язаних з виконанням функцій обслуговування
-представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом
+здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства
+управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням
+управління персоналом державних органів
№3,0,2,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
визначена організаційною структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця
структури державного органу або органу місцевого самоврядування з установленими
відповідно до законодавства посадовими обов’язками, які є частиною компетенції
відповідного органу, у межах повноважень, визначених для публічної служби.
-державний службовець
-публічний посадовець
-державний посадовець
-посада державної служби
+посада публічної служби
№4,0,2,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу
з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах
повноважень, визначених для державної служби
-державний службовець
-публічний посадовець
-державний посадовець
-посада публічної служби
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+посада державної служби
№5,0,3,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані аспекти, в яких необхідно
розглядати посаду державної служби.
-як первинна універсальна форма організації людей у державному органі, що (на відміну від
професії чи спеціальності) залежить від конкретної особи
-як організаційно-правовий рівень державного органу, який приймає на службу
+як первинний елемент (складову частину) організаційної структури державного органу
(його штатного розпису)
+як певну частину компетенції державного органу (його завдань, функцій і повноважень)
+як певний правовий стан, тобто вона створюється та ліквідується у розпорядчому порядку
правовими актами компетентних органів чи посадових осіб
№6,0,3,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані аспекти, в яких необхідно
розглядати посаду державної служби.
-як первинна універсальна форма організації людей у державному органі, що (на відміну від
професії чи спеціальності) залежить від конкретної особи
-як організаційно-правовий рівень державного органу, який приймає на службу
+як певний правовий стан, тобто вона створюється та ліквідується у розпорядчому порядку
правовими актами компетентних органів чи посадових осіб
+як сукупність елементів правового статусу посадової особи (права та обов'язки; обмеження;
гарантії; відповідальність)
+як службове місце працівника
№7,0,3,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки державної служби
-посада державної служби (на відміну від професії чи спеціальності) залежить від конкретної
особи і їй належить
+посада є первинним елементом і основною ланкою державного органу чи його
структурного підрозділу
+кожна посада закріплюється нормативно-правовим актом і створюється у тому чи іншому
державному органі у розпорядчому порядку
+посада є частиною компетенції відповідного державного органу
+посада виражає елементи правового статусу посадової особи, які визначають її службові
функції і повноваження, ступінь її участі у діяльності відповідного органу
№8,0,3,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки державної служби
-посада державної служби (на відміну від професії чи спеціальності) залежить від конкретної
особи і їй належить
+є незалежною від державного службовця, який її обіймає, а державний службовець не є її
власником
+завдання, функції та повноваження, закріплені за посадою, мають державно-владний
характер
+є похідною від державного органу, в якому вона запроваджена, і сполучною ланкою між
державним органом і державним службовцем
+фінансується за рахунок коштів Державного бюджету
№9,0,4,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види посад публічної служби
відносно поширення на них Закон України "Про державну службу"
-посади публічної служби, які відносяться до посад військовослужбовців і на які
поширюється Закон України "Про державну службу"
-посади публічної служби, які відносяться до політичних посад і на які поширюється Закон
України "Про державну службу"
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+посади публічної служби, на які поширюється Закон України "Про державну службу"
+посади публічної служби, які відносяться до політичних посад і на які не поширюється
Закон України "Про державну службу"
+посади публічної служби, які не відносяться до політичних посад і на які не поширюється
Закон України "Про державну службу"
№10,0,4,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види посад публічної служби
за змістом і характером діяльності
-цивільні
-технічні
+політичні
+адміністративні
+патронатні
№11,0,4,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види посад публічної служби
за характером виконуваної роботи
-технічні
-політичні
-адміністративні
+цивільні
+воєнізовані (мілітаризовані)
№12,0,4,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види посад публічної служби
за наявністю владних повноважень
-службові особи
-цивільні особи
-політики
+посадові особи
+працівники з обслуговування (технічний персонал)
№13,0,4,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види посад публічної служби
за виконуваними функціями
-політики
-службовці
+керівники
+спеціалісти
+технічні виконавці
№14,0,5,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано у чому виражається
політичний характер посади політичного діяча (політика).
-в обов’язковій належності особи, що обіймає дану посаду, до певної політичної партії
-в особливому порядку випробування при прийнятті на державну службу
-в особливому порядку звітування за результати своєї діяльності
+в особливому порядку обрання чи призначення на посаду, який регламентується
насамперед Конституцією України
+в особливому порядку звільнення з посади і припинення повноважень
№15,0,5,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано у чому виражається
політичний характер посади політичного діяча (політика).
-в обов’язковій належності особи, що обіймає дану посаду, до певної політичної партії
-в особливому порядку випробування при прийнятті на державну службу
-в особливому порядку звітування за результати своєї діяльності
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+в особливих рисах відповідальності за наслідки діяльності, яка має відкритий публічний
характер (тобто відповідальності перед главою держави, парламентом, урядом, а також в
певних формах – перед населенням)
+у виконанні політичних функцій, головні з яких полягають у визначенні відповідного
напряму урядової політики та в його реалізації у визначеному секторі державного управління
№16,0,6,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, які відносяться до
політичних і на які не поширюється Закон України "Про державну службу
-керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів
України, та їх заступників
-голів місцевих держав них адміністрацій
+Президента України;
+Глави Адміністрації Президента України та його заступників
+Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його
заступників
№17,0,6,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, які відносяться до
політичних і на які не поширюється Закон України "Про державну службу
-керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів
України, та їх заступників
-голів місцевих держав них адміністрацій
+Президента України
+членів Кабінету Міністрів України
+керівників та членів колегіальних державних органів
№18,0,6,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, які відносяться до
політичних і на які не поширюється Закон України "Про державну службу
-голів місцевих державних адміністрацій
+Прем'єр-міністра України
+Першого віце-прем'єр-міністра
+віце-прем'єр-міністрів
+міністрів, перших заступників та заступників міністрів
№19,0,6,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, які відносяться до
політичних і на які не поширюється Закон України "Про державну службу
-керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх
заступників
-керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих
державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступникі
+Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+Голови та членів Антимонопольного комітету України
+Голови та членів Національного агентства з питань запобігання корупції
№19,0,6,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, які відносяться до
політичних і на які не поширюється Закон України "Про державну службу
-Голови Державної судової адміністрації України та його заступників
-Голова Державної аудиторської служби України, перший заступник та заступники
+Голови та членів Рахункової палати
+Голови та членів Центральної виборчої комісії
+голів та членів державних колегіальних органів
№20,0,6,1,1,60
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Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, які відносяться до
політичних і на які не поширюється Закон України "Про державну службу
-заступників голів місцевих державних адміністрацій
+Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників
+Голову Фонду державного майна України та його заступників
+Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників
+Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників
№21,0,6,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, які відносяться до
політичних і на які не поширюється Закон України "Про державну службу
-голів місцевих державних адміністрацій
-заступників голів місцевих державних адміністрацій
-депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування
+народних депутатів України
+депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим
№22,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу.
-державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України
-державних службовців закордонних дипломатичних установ України
+службовців Національного банку України;
+суддів
+прокурорів
№23,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу.
-державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
-державних службовців місцевих державних адміністрацій
+працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
+працівників патронатних служб.
+працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання
державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами
№24,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу"
-державних службовців органів військового управління
-державних службовців органів прокуратури
+військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до закону
+осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів
+працівників органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено
законом
№25,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу"
-керівника апарату Конституційного Суду України
-керівника апарату Верховного Суду
-керівника апарату вищих спеціалізованих судів
+суддів
+прокурорів
№26,0,7,1,1,60
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Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу"
-керівника апарату Вищої ради правосуддя
-керівника апарату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
-Національного агентства з питань запобігання корупції
+суддів
+прокурорів
№27,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу"
-керівника апарату Верховної Ради України
-керівника апарату допоміжних органів, утворених Президентом України
-керівника апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,
+військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до закону
+осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів
№28,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу"
-Антимонопольного комітету України
-Державного комітету телебачення і радіомовлення України
+працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
+працівників патронатних служб
+працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання
державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами
№29,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу"
-Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України
-Ради національної безпеки і оборони України, , а також державних колегіальних органів,
посади голів та членів яких не належать до посад державної служби.
-Рахункової палати
+службовців Національного банку України;
+працівників органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено
законом
№30,0,7,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані посади, на які не
поширюється Закон України "Про державну службу"
-голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників
-державних службовців місцевих державних адміністрацій
+депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування
+працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
+працівників патронатних служб
№31,0,8,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняття визначається
громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади,
іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок
коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження,
безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також
дотримується принципів державної служби
-публічний діяч
-державна посадова особа
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-публічний службовець
-державний посадовець
+державний службовець
№32,0,8,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані ознаки державного службовця,
які випливають з його визначення, наведеного в Законі "Про державну службу"
-здійснює діяльність як працівника державного органу, яка передбачає здійснення
повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням функцій з обслуговування такого
органу
+громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади,
іншому державному органі, його апараті (секретаріаті),
+одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету
+здійснює встановлені для посади державної служби повноваження, безпосередньо пов’язані
з виконанням завдань і функцій державного органу
+дотримується принципів державної служби
№33,0,9,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані види посадових осіб публічної
служби
-посадові особи, що виконують представницькі функції
-посадові особи, що виконують право установчі функції
+представники влади
+посадові особи, що виконують адміністративно-розпорядчі функції
+посадові особи, що виконують адміністративно-господарські функції
№34,0,9,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані види посадових осіб публічної
служби, які можуть обіймати посади державної служби
-посадові особи, що виконують представницькі функції
-посадові особи, що виконують право установчі функції
-представники влади
+посадові особи, що виконують адміністративно-розпорядчі функції
+посадові особи, що виконують адміністративно-господарські функції
№35,0,10,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано до якого виду види посадових
осіб належать працівники державних органів і установ, які наділені правом в межах своєї
компетенції пред'являти вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання
фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.
-посадові особи, що виконують представницькі функції
-посадові особи, що виконують право установчі функції
-посадові особи, що виконують адміністративно-розпорядчі функції
-посадові особи, що виконують адміністративно-господарські функції
+представники влади
№36,0,10,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано до якого виду види посадових
осіб належать працівники державних органів і установ, які виконують функції по здійсненню
керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою
діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від
форм власності.
-посадові особи, що виконують представницькі функції
-посадові особи, що виконують право установчі функції
-посадові особи, що виконують адміністративно-господарські функції
-представники влади
+посадові особи, що виконують адміністративно-розпорядчі функції
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№37,0,10,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано до якого виду види посадових
осіб належать працівники державних органів і установ, які виконують повноваження по
управлінню чи розпорядженню державним, колективним чи приватним майном
(установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за
цими операціями тощо).
-посадові особи, що виконують представницькі функції
-посадові особи, що виконують право установчі функції
-представники влади
-посадові особи, що виконують адміністративно-розпорядчі функції
+посадові особи, що виконують адміністративно-господарські функції
№38,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано хто не може вступити на
державну службу
-особа, яка досягла шістдесятирічного віку
-особа, яка досягла шістнадцятирічноговіку
+особа, яка досягла шістдесятип’ятирічного віку
+особа, яка в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої
обмежена
+особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку
№39,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано хто не може вступити на
державну службу
-особа, яка піддавалася адміністративному стягненню позбавлення спеціального права
займати певні посади або займатися певною діяльністю – протягом трьох років з дня
набрання відповідним рішенням суду законної сили
-особа, яка досягла шістнадцятирічного віку
-особа, яка підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади"
+особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з
виконанням функцій держави, або займати відповідні посади
+особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з
корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням
суду законної сили
№40,0,11,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано хто не може вступити на
державну службу
-особа, яка підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про запобігання корупції"
+особа, яка має подвійне громадянство
+особа, яка має громадянство іншої держави
+особа, яка не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення
+особа, яка підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади"
№41,0,12,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано види обмежень, встановлені
для державних службовців з метою запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією
правопорушенням.
-обмеження щодо обсягу об’єктів, що перебувають у приватній власності
-обмеження щодо вартості об’єктів, що перебувають у приватній власності
+обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища
+обмеження щодо одержання подарунків
+обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
№42,0,12,1,1,60
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Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано види обмежень, встановлені
для державних службовців з метою запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією
правопорушенням.
-обмеження щодо одержання додаткових премій та інших видів винагород
-обмеження щодо обсягу і вартості об’єктів,що перебувають у приватній власності
+обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
+обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави,
місцевого самоврядування
+обмеження спільної роботи близьких осіб
№43,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано види обмежень, встановлені
для державних службовців з метою запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією
правопорушенням.
-обмеження щодо одержання додаткових премій та інших видів винагород
-обмеження щодо обсягу і вартості об’єктів приватної власності
+обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави,
місцевого самоврядування
+обмеження спільної роботи близьких осіб
+заборон, пов’язаних із забезпеченням принципу політичної неупередженості державних
службовців
№44,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження для державних
службовців використання службових повноважень чи свого становища: "Особам, на яких
поширюється дія Закону "Про запобігання корупції" і зазначеним у частині першій статті 3
цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє
становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання ____ для себе чи інших осіб, у
тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних
інтересах".
-додаткових преференцій
-додаткових пільг
-подарунків
-додаткових привілеїв
+неправомірної вигоди
№45,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження для державних
службовців одержання подарунків: "Особам, на яких поширюється дія Закону "Про
запобігання корупції" і зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону,
забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки
для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб: _____".
-якщо особа, яка дарує, перебуває у родинних стосунках з такими особами
-якщо особа, яка дарує, перебуває у близьких стосунках з такими особами
-у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням
адміністративно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій
+у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування
+якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи
№46,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження для державних
службовців одержання подарунків: "Особи, на яких поширюється дія Закону "Про
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запобігання корупції" і зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону,
можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність,
крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків
не перевищує _____ для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка,
одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб)
протягом року, не перевищує _____, встановлених для працездатної особи на 1 січня того
року, в якому прийнято подарунки".
-одну мінімальну зарплату
-двох мінімальних зарплат
-десяти мінімальних зарплат
+один прожитковий мінімум
+двох прожиткових мінімумів
№47,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження для державних
службовців одержання подарунків: "Передбачене Законом "Про запобігання корупції"
обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які: ____".
-даруються друзями
-даруються особами, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні
права та обов’язки із суб’єктом, що не мають характеру сімейних, і на яких поширюється дія
Закону "Про запобігання корупції"
+даруються близькими особами
+одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші,
призи, премії, бонуси.
+подарунки, одержані особами, на яких поширюється дія Закону "Про запобігання корупції"
і зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, як подарунки державі,
Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним
підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною
власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
№48,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо використання службового
становища та щодо одержання подарунків: "Якщо особа, на яку поширюються обмеження
щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму
службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або
подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше ______, письмово повідомити про
цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства,
установи, організації".
-двох робочих днів
-трьох робочих днів
-п’яти робочих днів
-семи робочих днів
+одного робочого дня
№49,0,13,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо використання службового
становища та щодо одержання подарунків: "Про виявлення майна, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунка складається _____, який підписується особою, яка
виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником
відповідного органу, підприємства, установи, організації".
-звіт
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-доповідна записка
-рапорт
-протокол
+акт
№50,0,14,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності: "Особам, на яких поширюється дія Закону "Про запобігання
корупції" і зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:
-займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю
-займатися громадською діяльністю
-займатися конфесійною діяльністю
+займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою
діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
+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.
№51,0,14,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження після припинення
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування: "Особам,
уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких
поширюється дія Закону "Про запобігання корупції" і зазначеним у пункті 1 частини першої
статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється: _____".
-протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої
особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є
орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони не працювали на момент
припинення зазначеної діяльності
-розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала
їм відома не у зв’язку з виконанням службових повноважень
+протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори
(контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними
особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в
абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави
або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або
підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців
+розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала
їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених
законом
+протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої
особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є
орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент
припинення зазначеної діяльності
№52,0,15,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження спільної роботи
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близьких осіб: "Особи, на яких поширюється дія Закону "Про запобігання корупції" і
зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть
мати у прямому підпорядкуванні _____ або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з
виконанням повноважень _____".
-друзів чи приятелів
-друзям чи приятелям
-споріднених осіб
+близьких їм осіб
+близьким їм особам
№53,0,15,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо заборон, пов’язаних із
забезпеченням принципу політичної неупередженості державних службовців: "Державний
службовець не має права: _____"
-бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної
служби категорій "А", "Б", "В"; на час державної служби на посаді категорій"А", "Б", "В"
особа зупиняє своє членство в політичній партії
+бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної
служби категорії "А"; на час державної служби на посаді категорії "А" особа зупиняє своє
членство в політичній партії
+обіймати посади в керівних органах політичної партії
+суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний
службовець займає посаду державної служби категорії "А"
+залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у
передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями; у будьякий інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях
№54,0,16,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яка процедура була
запроваджена в Україні з метою недопущення до участі в управлінні державними справами
осіб, які 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
-профілактична чистка
-перепис чиновників
-перепис сепаратистів
+очищення влади
+люстрація
№55,0,16,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається
встановлена Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні
посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування.
-профілактична чистка
-перепис чиновників
-перепис сепаратистів
+очищення влади
+люстрація
№56,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано у чому полягає процедура
очищення влади
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-протягом десяти років з дня набрання чинності Законом "Про очищення влади" підлягають
перепису державні посадові особи, які обіймали сукупно не менше одного року посади
(посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зазначені у частинах
першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у
строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону
-протягом десяти років з дня набрання чинності Законом "Про очищення влади" підлягають
звільненню особи, які обіймали сукупно не менше одного року посади (посади) у період з 25
лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та
восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим
Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону
-протягом десяти років з дня набрання чинності Законом "Про очищення влади" підлягають
профілактичній перевірці особи, які обіймали сукупно не менше одного року посади
(посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зазначені у частинах
першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у
строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону
-протягом десяти років з дня набрання чинності Законом "Про очищення влади" підлягають
переатестації особи, які обіймали сукупно не менше одного року посади (посади) у період з
25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зазначені у частинах першій, другій, четвертій
та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим
Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону
+протягом десяти років з дня набрання чинності Законом "Про очищення влади" посади,
щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, які
обіймали сукупно не менше одного року посади (посади) у період з 25 лютого 2010 року по
22 лютого 2014 року, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього
Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені
частиною першою статті 4 цього Закону
№57,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано у чому полягає процедура
очищення влади
-особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 Закону України "Про очищення
влади", підлягають перепису посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація),
протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду
-особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 Закону України "Про очищення
влади", підлягають звільненню особи, які обіймають посади, щодо яких здійснюється
очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним
рішенням суду
-особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 Закону України "Про очищення
влади", підлягають профілактичній перевірці особи, які обіймають посади, щодо яких
здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності
відповідним рішенням суду
-особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 Закону України "Про очищення
влади", підлягають преатестації особи, які обіймають посади, щодо яких здійснюється
очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним
рішенням суду
+особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 Закону України "Про очищення
влади", не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація),
протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду
№58,0,17,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано на кого не поширюється
заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація)
-заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація),
передбачена частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення
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влади", не застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посади
(посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зазначені у частинах
першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, і подали у відставку за власним
бажанням
-заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація),
передбачена частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення
влади", не застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посади
(посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зазначені у частинах
першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, і подали у відставку за станом
здоров'я
-заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація),
передбачена частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення
влади", не застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посади
(посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зазначені у частинах
першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, і були звільнені з посади у
встановленому законом порядку
+заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація),
передбачена частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення
влади", не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій - четвертій статті 3 цього
Закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції
на сході України у встановленому законодавством порядку
+заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація),
передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, не застосовується до осіб вищого
офіцерського складу, які обіймали або обіймають посади в Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії
України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, якщо це
обумовлено необхідністю забезпечення обороноздатності держави та за умови задоволення
відповідного клопотання у порядку, визначеному цим Законом
№59,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано орган, уповноважений на
забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом України "Про обмеження
влади"
-Конституційний Суд України
-Верховний Суд України
-Генеральна прокуратура
-Вища Рада правосуддя
+Міністерство юстиції України
№60,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо очищення влади (люстрації):
"Міністерство юстиції України не пізніше ніж протягом місяця з дня набрання чинності цим
Законом утворює _____ для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом
очищення влади (люстрації), до складу якого повинні входити представники засобів масової
інформації та представники громадськості.
-систему місцевих органів з питань люстрації при Міністерстві юстиції України
-систему структурних підрозділів з питань люстрації при Міністерстві юстиції України
-спеціальний орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України
-допоміжний громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України
+дорадчий громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України
№61,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо очищення влади (люстрації):
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"Організація проведення перевірки осіб (крім суддів та осіб, зазначених в абзаці третьому
частини 4 статті 5 Закону України "Про очищення влади") покладається _____".
-на суди
-на прокуратуру
-на Службу безпеки України
-на Міністерство юстиції України
+на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади
особи, стосовно якої здійснюється перевірка
№62,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо очищення влади (люстрації):
"Організація проведення перевірки суддів покладається на _____".
-на прокуратуру
-на Службу безпеки України
-на Міністерство юстиції України
-на Верховний Суд України
+голову суду, в якому працює суддя
№63,0,18,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо очищення влади (люстрації):
"Організація проведення перевірки членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення покладається на _____".
-на суди
-на прокуратуру
-на Службу безпеки України
-на Міністерство юстиції України
+керівника органу, в якому працює особа
№64,0,19,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказана система державної служби за
критеріями вступу на неї та просування по ній, за якої особа вступає на державну службу на
ввесь період своєї професійної діяльності; в процесі проходження служби він послідовно
отримує посадове підвищення, тобто "робить" кар’єру, просувається по "службовій драбині"
"службовими сходами"
-посадова система, що властива для країн англосаксонської правової системи
-калимна система, що властива для країн мусульманської правової системи
-сіоністська система, що властива для країн іудейської правової системи
-договірна система, що властива для країн індуської правової системи
+кар’єрна система, що властива для країн континентальної системи права
№65,0,19,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказана система державної служби за
критеріями вступу на неї та просування по ній, за якої особа укладає контракт з відповідним
державним органом щодо виконання певних функцій і повноважень на відповідній посаді в
державному апараті; при цьому просування по службі немає.
-кар’єрна система, що властива для країн континентальної системи права
-калимна система, що властива для країн мусульманської правової системи
-сіоністська система, що властива для країн іудейської правової системи
-договірна система, що властива для країн індуської правової системи
+посадова система, що властива для країн англосаксонської системи права
№66,0,20,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номерами правильно вказані ознаки особи, яка має право на
державну службу в Україні
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-наявність присвоєного ступеню вищої освіти не нижче: 1) магістра - для посад категорії "А";
2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорій "Б" і "В"
+громадянство України
+досягнення повноліття
+вільне володіння державною мовою
+наявність присвоєного ступеню вищої освіти не нижче: 1) магістра - для посад категорій
"А" і "Б"; 2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В"
№67,0,20,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номерами правильно вказані ознаки особи, яка має право на
державну службу в Україні
-володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (з 01.05.2018)
+громадянство України
+досягнення повноліття
+вільне володіння державною мовою
+наявність присвоєного ступеню вищої освіти не нижче: 1) магістра - для посад категорій
"А" і "Б"; 2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В"
№68,0,21,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номерами правильно вказані вимоги, яким повинна
відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, для посад категорії
"А"
-загальний стаж роботи не менше десяти років
-досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче
керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи
на керівних посадах у відповідній сфері не менш як п’ять років
+загальний стаж роботи не менше семи років
+досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче
керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи
на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки
+вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи (з 01.05.2018)
№69,0,21,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номерами правильно вказані вимоги, яким повинна
відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, для посад категорії
"Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його
апараті.
-загальний стаж роботи не менше п’яти років
-досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років
-вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи (з 01.05.2018)
+досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
+вільне володіння державною мовою
№70,0,21,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номерами правильно вказані вимоги, яким повинна
відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби для посад категорії
"Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох
областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті
-загальний стаж роботи не менше п’яти років
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-досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років
-вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи (з 01.05.2018)
+досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
+вільне володіння державною мовою;
№71,0,21,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номерами правильно вказані вимоги, яким повинна
відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби для посад категорії
"Б" в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини
-загальний стаж роботи не менше трьох років
-досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
-вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи (з 01.05.2018)
+досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
+вільне володіння державною мовою;
№72,0,21,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номерами правильно вказані вимоги, яким повинна
відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби для посад категорії
"В"
-строк випробування не менше шести місяців
-вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи (з 01.05.2018)
+наявність вищої освіти ступеня бакалавра
+наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра
+вільне володіння державною мовою.
№73,0,22,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо вступу на державну службу:
"Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на
посаду державної служби за результатами _____".
-кваліфікаційного екзамену
-випробування
-тендеру
-професійної атестації
+конкурсу
№74,0,22,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо вступу на державну службу:
"Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного
службовця _____, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - _____".
-з дня оголошення результатів конкурсу
-з дня, наступного за днем оголошення результатів конкурсу
-з дня, наступного за днем закінчення строку випробування
+з дня публічного складення нею Присяги державного службовця
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+з дня призначення на посаду
№75,0,23,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо порядку призначення на посаду
державної служби: "Рішення про призначення приймається: 1) на посаду державної служби
категорії "А" – _____"
-Президентом України
-Кабінетом Міністрів України
-Начальником Головного управління державної служби України
-Головою Національного агентства України з питань державної служби
+суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку,
передбаченому Конституцією України, Законом "Про державну службу" та іншими законами
України
№76,0,23,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо порядку призначення на посаду
державної служби: "Рішення про призначення приймається: 2) на посади державної служби
категорій "Б" і "В" – _____"
-Кабінетом Міністрів України
-Начальником Головного управління державної служби України
-Головою Національного агентства України з питань державної служби
-суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку,
передбаченому Конституцією України, Законом "Про державну службу" та іншими законами
України
+керівником державної служби.
№77,0,24,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження при призначенні на
посаду: "Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка _____ або якій
_____ ".
-буде прямо чи опосередковано підпорядкована близькій особі
-буде опосередковано підпорядкована близькій особі
-будуть опосередковано підпорядковані близькі особи
+буде прямо підпорядкована близькій особі
+будуть прямо підпорядковані близькі особи
№78,0,24,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо обмеження при призначенні на
посаду: "У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо призначення
на посаду субординаційно підпорядкованих близьких осіб, відповідні особи, близькі їм особи
зобов’язані повідомити про це керівника державної служби та вжити заходів до усунення
таких обставин у _____ строк".
-3-денний
-5-денний
-7-денний
-10-денний
+15-денний
№79,0,25,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо випробування при призначенні на
посаду: "Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється
строком до _____ ".
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-двох місяців
-трьох місяців
-дев'яти місяців
-одного року
+шести місяців
№80,0,26,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо проходження державної служби:
"Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення
інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням _____ та _____ як виду
спеціальних звань, що їм присвоюються.
-класних чинів
-кваліфікаційних розрядів
-номенклатури посад державної служби
+категорій посад державної служби
+рангів державних службовців
№81,0,27,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо рангів державних службовців:
"Ранги державних службовців є видом _____".
-класних чинів
-кваліфікаційних розрядів
-номенклатурних ступенів
- категорій посад
+спеціальних звань.
№82,0,27,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо рангів державних службовців:
"Встановлюється _____ рангів державних службовців".
-п’ять
-шість
-сім
-вісім
+дев’ять
№83,0,27,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо рангів державних службовців:
"Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю
через _____ з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності".
-кожні два роки
-кожні чотири роки
-кожні п’ять років
-кожні шість років
+кожні три роки
№84,0,27,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо рангів державних службовців: "За
особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному
службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг. Дострокове присвоєння
чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через _____ після присвоєння
попереднього рангу".
-три місяці
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-п’ять місяців
-шість місяців
-дев'ять місяців
+один рік
№85,0,27,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо рангів державних службовців:
"Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням _____".
-суб’єкта призначення державного службовця на посаду
-Начальника Головного управління державної служби України
-Голови Національного агентства України з питань державної служби
-керівника державної служби
+суду
№86,0,28,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо просування державного службовця
по службі: "Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням
професійної компетентності шляхом _____ за результатами конкурсу відповідно до цього
Закону.
-присвоєння вищого рангу
-присвоєння вищого кваліфікаційного розряду
-присвоєння вищого спеціального звання
-присвоєння вищого класного чину
+зайняття вищої посади
№87,0,28,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо просування державного службовця
по службі: "Просування державного службовця по службі не здійснюється _____ ".
-до закінчення строку випробування
-до отримання результатів оцінювання його службової діяльності
-до закінчення проходження чергової атестації
-без присвоєння чергового рангу
+протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення
№88,0,29,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види заохочень, які можуть
бути застосовані до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за
особливі заслуги".
-надбавки, доплати та премії
-дострокове переведення на вищу посаду
-дострокове скасування дисциплінарного стягнення
+оголошення подяки
+нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного
органу
№89,0,29,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види заохочень, які можуть
бути застосовані до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за
особливі заслуги.
-надбавки, доплати та премії
-дострокове переведення на вищу посаду
+дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному Законом
+представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою
(вітальний лист, подяка, почесна грамота)
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+представлення до відзначення державними нагородами
№90,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано, що є підставою для
притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності.
-є вчинення ним кримінального правопорушення
-є вчинення ним дисциплінарного правопорушення
-є вчинення ним адміністративного правопорушення
-є вчинення ним дисциплінарного делікту
+є вчинення ним дисциплінарного проступку
№91,0,30,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано яким поняттям позначається
протиправна винна дія або бездіяльність чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні
або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших
вимог, встановлених Законом "Про державне службу" та іншими нормативно-правовими
актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
-цивільне правопорушення
-дисциплінарне правопорушення
-адміністративне правопорушення
-дисциплінарний делікт
+дисциплінарний проступок
№92,0,31,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано що є дисциплінарними
проступками
-невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро
України
+порушення Присяги державного службовця
+порушення правил етичної поведінки державних службовців
+вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу
+дії, що шкодять авторитету державної служби
№93,0,31,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано що є дисциплінарними
проступками
-неправомірне використання державного майна
-самоуправство
+невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної
влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень
+недотримання правил внутрішнього службового розпорядку
+перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або
адміністративного правопорушення
№94,0,31,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано що є дисциплінарними
проступками
-порушення законодавства про державну таємницю
-порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію
+невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця
+використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних
особистих інтересах інших осіб
+подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що
перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної
інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби
№95,0,31,1,1,60
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Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано що є дисциплінарними
проступками
-невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро
України
-неправомірне використання державного майна
-самоуправство
+неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої
підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з
дня їх виникнення
+прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення
цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше
заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу
злочину або адміністративного правопорушення
№96,0,31,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказано що є дисциплінарними
проступками
-порушення чи невиконання колективного договору, угоди
-порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
-порушення санітарних норм
+прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин
протягом робочого дня) без поважних причин
+поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп’яніння
№97,0,32,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види дисциплінарного
стягнення, що можуть застосовуватись до державних службовців
-сувора догана
-позбавлення рангу
-позбавлення спеціального звання
+зауваження
+догана
№98,0,32,1,1,60
Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані види дисциплінарного
стягнення, що можуть застосовуватись до державних службовців
-сувора догана
-позбавлення рангу
-позбавлення спеціального звання
+попередження про неповну службову відповідність
+звільнення з посади державної служби
№99,0,33,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності державних службовців: "Державний службовець не може бути притягнутий
до дисциплінарної відповідальності, якщо _____ з дня, коли керівник державної служби
дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час
тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або
якщо _____ після його вчинення.
-минув один місяць
-минуло два місяці
-минуло три місяці
+минуло шість місяців
+минув один рік
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№100,0,33,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності державних службовців: "За кожний дисциплінарний проступок до
державного службовця може бути застосовано _____ ".
-лише основне дисциплінарне стягнення
-основне і додаткове дисциплінарне стягнення
-як лише основне дисциплінарне стягнення, так й основне і додаткове дисциплінарне
стягнення
-не більше двох дисциплінарних стягнень
+лише одне дисциплінарне стягнення
№101,0,34,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані обставини, що пом’якшують
дисциплінарну відповідальність державного службовця.
-щире розкаяння винного
-вчинення дисциплінарного проступку під впливом сильного душевного хвилювання або
при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин
+усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку
+попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень
+високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових відзнак,
урядових і державних нагород
№102,0,34,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані обставини, що пом’якшують
дисциплінарну відповідальність державного службовця.
-щире розкаяння винного
-вчинення дисциплінарного проступку під впливом сильного душевного хвилювання або
при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин
+вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків,
які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку,
добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
+вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
+вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника
№103,0,35,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані обставини, що обтяжують
дисциплінарну відповідальність державного службовця.
-продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб
припинити її
-вчинення дисциплінарного проступку групою осіб
+вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані,
викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів
+вчинення дисциплінарного проступку повторно, до зняття в установленому порядку
попереднього стягнення
+вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного
службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього
№104,0,35,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані обставини, що обтяжують
дисциплінарну відповідальність державного службовця.
-продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб
припинити її
-вчинення дисциплінарного проступку групою осіб
-вчинення дисциплінарного проступку в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних
обставин
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+вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод
людини, окремих соціальних груп;
+настання тяжких наслідків або заподіяння збитків внаслідок вчинення дисциплінарного
проступку
№105,0,36,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Для здійснення дисциплінарного
провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого
дисциплінарного проступку утворюється _____ ".
-адміністративна комісія з розгляду адміністративних справ
-адміністративна комісія з розгляду дисциплінарних справ
-дисциплінарна комісія з розгляду адміністративних справ
-дисциплінарна комісія зі службового розслідування
+дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ
№106,0,36,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "З метою визначення наявності вини,
характеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися _____ ".
-дисциплінарне розслідування
-адміністративне розслідування
-службове дізнання
-дисциплінарне дізнання
+службове розслідування
№107,0,36,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "За результатами службового
розслідування складається _____ про наявність чи відсутність у діях державного службовця
дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної
відповідальності".
-акт
-протокол
-резолюція
-доповідна записка
+висновок
№108,0,37,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Рішення про накладення на державного
службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження приймає
суб’єкт призначення протягом _____ з дня отримання пропозицій Комісії, подання
дисциплінарної комісії у державному органі".
-3 календарних днів
-5 календарних днів
-7 календарних днів
-місяця
+10 календарних днів
№109,0,37,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Рішення про накладення
дисциплінарного стягнення може бути оскаржено державними службовцями категорії "А" до
______ , а категорій "Б" і "В" - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до _____ ".
-дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ
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-Національного агентства України з питань державної служби
-Головного управління державної служби України
-центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері державної служби
+суду
№110,0,37,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Скарга подається протягом _____ після
одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення
дисциплінарного стягнення".
-2 календарних днів
-3 календарних днів
-5 календарних днів
-7 календарних днів
+10 календарних днів
№111,0,38,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Якщо протягом _____ після накладення
дисциплінарного стягнення до державного службовця не буде застосоване нове
дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення".
-двох місяців
-трьох місяців
-шести місяців
-дев'яти місяців
+року
№112,0,38,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Якщо державний службовець не
вчинив нового порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері
державної служби і виявив себе сумлінним службовцем, дисциплінарне стягнення стосовно
нього може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було накладено, але не
раніше ніж через _______ з дня накладення дисциплінарного стягнення".
-місяць
-два місяці
-три місяці
-п’ять місяців
+шість місяців
№113,0,39,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Матеріальна та моральна шкода,
заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за
рахунок _____".
-Державної казначейської служби
-Міністерства фінансів України
-Національного агентства України з питань державної служби
-державного службовця
+держави
№114,0,39,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Держава в особі суб’єкта призначення

88

має право _____ у розмірі та порядку, визначених законом, до: 1) державного службовця,
який заподіяв шкоду".
-на негаторний позов
-на виндикаційний позов
-на зустрічний позов
-на зустрічну вимогу
+зворотної вимоги (регресу)
№115,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальні підстави припинення
державної служби
-у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну
службову відповідність
+у разі втрати права на державну службу або його обмеження
+у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби
+за ініціативою державного службовця або за угодою сторін
+за ініціативою суб’єкта призначення
№116,0,40,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальні підстави припинення
державної служби
-у разі вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку
+у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін
+у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із
зміною її істотних умов
+у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено
законом
+у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
№117,0,41,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані підстави припинення державної
служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження.
-набрання законної сили рішенням суб’єкта призначення щодо притягнення державного
службовця до дисциплінарної відповідальності
-прийняття рішення про покладення на державного службовця обов'язку відшкодувати
шкоду, заподіяну державі
+припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України
+набуття громадянства іншої держави
+наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, передбаченому
статтею 32 Закону "Про державну службу"
№117,0,41,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані підстави припинення державної
служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження.
-набрання законної сили рішенням суб’єкта призначення щодо притягнення державного
службовця до дисциплінарної відповідальності
-прийняття рішення про покладення на державного службовця обов'язку відшкодувати
шкоду, заподіяну державі
+набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до
адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
+набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за
вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною
з виконанням функцій держави;
+наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, передбаченому
статтею 32 Закону "Про державну службу"
№118,0,42,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Державний службовець, призначений
на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного
службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній
робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця. У
такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний письмово повідомити
керівника державної служби не пізніш як за _____ про свій вихід на службу".
-7 календарних днів
-10 календарних днів
-місяць
-два місяці
+14 календарних днів
№119,0,42,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення),
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Державний службовець має право
звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у
письмовій формі не пізніш як за _____ до дня звільнення".
-7 календарних днів
-10 календарних днів
-місяць
-два місяці
+14 календарних днів
№120,0,43,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані підстави припинення державної
служби за ініціативою суб’єкта призначення.
-набрання законної сили рішенням суб’єкта призначення щодо притягнення державного
службовця до дисциплінарної відповідальності
+скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу,
реорганізація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої
рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи
(посади державної служби) у цьому державному органі
+встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку
випробування;
+отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами
оцінювання службової діяльності
+вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення
№121,0,44,1,1,60
Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані підстави припинення державної
служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін.
-набрання законної сили рішенням суб’єкта призначення щодо притягнення державного
службовця до дисциплінарної відповідальності
-прийняття рішення про покладення на державного службовця обов'язку відшкодувати
шкоду, заподіяну державі
+поновлення на посаді державної служби особи, яка раніше її займала
+неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я
за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
державної служби, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я
+набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про
обмеження дієздатності особи
№122,0,44,1,1,60
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Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані підстави припинення державної
служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін.
-набрання законної сили рішенням суб’єкта призначення щодо притягнення державного
службовця до дисциплінарної відповідальності
-прийняття рішення про покладення на державного службовця обов'язку відшкодувати
шкоду, заподіяну державі
+визнання державного службовця безвісно відсутнім чи оголошення його померлим
+обрання на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого
самоврядування з дня набуття повноважень
+смерть державного службовця
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