АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
1. Кому Президент України може делегувати свої повноваження у сфері
виконавчої влади:
2. Органами виконавчої влади на місцях є:
3. У відповідності до Закону України "Про державну службу", право на державну
службу мають:
4. Граничний вік перебування на державній, дипломатичній службі та органах
місцевого самоврядування становить:
5. Громадянам, які проходять державну військову службу в Збройних Силах
України військові звання встановлюються:
6. У відповідності до Конституції України, та Закону України «Про Раду
національної безпеки і оборони України» Головою Ради національної безпеки і
оборони України за посадою є:
7. Який з перелічених суб’єктів уповноважений
інструкції для державних службовців?

затверджувати

посадові

8. Вкажіть, як здійснюється просування державного службовця по службі:
9. Публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного
виконання завдань і функцій держави – це…
10.Яка обставина
службовця?

обтяжує

дисциплінарну

відповідальність

державного

11.Вкажіть, що із наведеного відповідно до Закону України «Про державну
службу» обмежує особу в праві на державну службу:
12.Державне космічне агентство є …
13.Івано-Франківська облдержадміністрація є..
14.Міністерство оборони України є …

15.Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи
службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень – це…
16.Діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів,
прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба,
дипломатична служба, патронатна служба, інша державна служба, служба в
органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого
самоврядування – це…
17.Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику …
18.Функції державної служби – це …
19.Посада - це …
20.Міністерство юстиції України є …
21.За невиконання посадових обов’язків, вказівок керівництва державний
службовець буде нести…
22.Система місцевого самоврядування не включає :
23.Стаття 59 «Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування» Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року
передбачає, що сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення)
рада та її виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає нормативні
та інші акти у формі:
24.До системи органів державної виконавчої влади в Україні не відносяться:
25.Згідно ч.1 ст. 117 Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї
компетенції видає:
26.Органами виконавчої влади на місцях є:
27.У відповідності до ст.5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
від 9 квітня 1999 року персональний склад місцевої державної адміністрації
формується :

28.Який вид позасудового контролю за діяльністю публічної адміністрації
здійснює Рахункова палата України?
29.Яким чином діє Верховна Рада України у разі оголошення указу Президента
України про введення в Україні надзвичайного або воєнного стану?
30.До яких актів Президента України повинна бути застосована процедура
контрасигнатури?
31.Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст?
32.Принципи державної служби – це …
33.Вкажіть, який вид протиправної діяльності державних службовців належить до
адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією:
34.З якого моменту набувають юридичної сили нормативно-правові акти органів
та посадових осіб місцевого самоврядування?
35.Який суб’єкт і яким чином призначає на посаду голову обласної державної
адміністрації?
36.Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад?
37.Що із зазначеного належить до повноважень Кабінету Міністрів України?
38.Національне агентство з питань запобігання корупції є …
39.Дія Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року не
поширюється на :
40.Поділ посад державної служби в державних органах не залежить від ….
41.Виберіть обов’язок державного службовця:
42.На державну службу не може вступити особа, яка:
43.В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби не зазначаються:

44.До органів державної влади, органів місцевого самоврядування мають право
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися:
45.Явно злочинні розпорядження чи накази:
46.Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом,
приймають рішення, які є:
47.Якому із зазначених нижче органів публічної влади належить повноваження
щодо розробки проекту Державного бюджету України:
48.Рекомендаційний перелік структурних
адміністрації затверджується:

підрозділів

місцевої

державної

49.Структуру місцевої державної адміністрації визначає:
50.Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду:
51.У разі обрання нового Президента України, голови місцевих державних
адміністрацій:
52.Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду:
53.Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій:
54.Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних
державних адміністрацій за погодженням з:
55.За чим саме НЕ мають права здійснювати контроль місцеві державні
адміністрації:
56.Для реалізації повноважень в галузі соціально-економічного розвитку, місцева
державна адміністрація:
57.Для реалізації повноважень в галузі бюджету та фінансів, місцева державна
адміністрація:
58.До повноважень місцевої
повноваження в галузі:

державної

адміністрації

НЕ

відносяться

59.Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації:
60.Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень:
61.У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають
інтереси місцевого самоврядування:
62.Голови місцевих державних адміністрацій НЕ мають права призначати на
посади та звільняти з посад:
63.Повноваження голів місцевих
Президентом України у разі:

державних

адміністрацій

припиняються

64.Розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечать
Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду
України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними,
неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються:
65.Шкода , завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних
адміністрацій, наказами керівників структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій відшкодовується:
66.Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється:
67.Система адміністративного права складається з:
68.У якому з нижченаведених варіантів адміністративне право визначається як
галузь юридичної науки:
69.Оберіть найбільш повну дефініцію адміністративного права як галузі права:
70.Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та
його апараті особи, які:
71.Які види форм публічного адміністрування відносяться до правових:
72.Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснює:
73.Підставою виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових
відносин є:

74.Ознака заборонних адміністративно –правових норм (критерій класифікації- за
формою припису):
75.Кабінет Міністрів України є:
76.Діяльність політичних партій може бути заборонена лише за рішенням:
77.До системи ОВС не належить:
78.Під контролем в державному управлінні розуміють:
79.Визначте, якому адміністративно-правовому феномену належить наведена
дефініція: « сукупність правових засобів і способів (прийомів), які
застосовуються органами виконавчої влади держави для забезпечення
регулюючого впливу норм адміністративного права на управлінські суспільні
відносини»?
80.Санкцією адміністративно-правової норми закріплюється:
81.Під адміністративною деліктоздатністю розуміється:
82.За формою вираження адміністративні методи поділяються на:
83.Під адміністративною правоздатністю розуміється:
84.Вкажіть, які органи входять до системи органів виконавчої влади держави?
85.Органами місцевого самоврядування в Україні є:
86.До основних суб’єктів публічної адміністрації належать:
87. До національних джерел адміністративного права відноситься:
88.Назвіть неформалізовані джерела адміністративного права:
89.Які із перелічених договорів не є адміністративними:
90.Державний орган, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель за
статусом є:
91.Яка з перелічених характеристик не притаманна адміністративним послугам:

92.Які заходи можуть бути застосовані до політичної партії у разі порушння нею
Конституції України, закону України «Про політичні партії» та інших законів
України?
93.Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації молодіжної громадської
організації «Птаха». До якої групи адміністративних правовідносин належать
правовідносини, зазначені у цьому прикладі?
94.Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
95.Виберіть обмеження, які діють після того, як особа припинила виконувати
функції держави чи місцевого самоврядування:
96.Президент України вирішив призначити послом України в Республіці Польща
громадянина «А», про що видав відповідний указ. Підписами яких осіб має
бути скріплений цей акт?
97.На чому згідно із законом України «Про Кабінет Міністрів України» базується
программа діяльності Кабінету Міністрів України?
98.У разі вчинення яких дій Президент України може бути усунений з поста
Верховною Радою України в порядку імпічменту?
99.Виберіть повноваження, що не належать органам місцевого самоврядування у
сфері житлово-комунальних послуг:
100. Виберіть ознаку, яка не характеризує категорію « близькі особи» згідно
закону України «Про запобігання корупції»:
101. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється…..
102. Право на відшкодуваня за рахунок держави чи органів місцевого
самоврядування матеріальної чи моральної шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх
повноважень має:
103. Якому із зазначених нижче органів публічної влади належить повноваження
щодо утворення та ліквідації районів, встановлення та зміни меж районів і
міст:
104. Відповідно до Конституції , Президент України не може:

105. Яка посадова особа чи орган державної влади уповноважені виконувати
обовязки Президента України у разі дострокового припинення його
повноважень на період до обрання і вступу на пост нового Президента України:
106. У чому полягає зміст депутатської недоторканності – народні депутати
України не можуть бути:
107. Верховна рада України є повноважною за умови обрання:
108. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в
управлінні державними справами осіб, які:
109. Який з перерахованих принципів адміністративного права є загальним?
110. Який з перерахованих принципів адміністративного права є спеціальним?
111. Яка ознака є характерною для принципів адміністративного права?
112. Який суб’єкт не належить до суб’єктів публічної адміністрації?
113. Яка ознака є характерною для принципів адміністративного права?
114. Що входить до адміністративно-правового статусу суб’єкта публічної
адміністрації?
115. До повноважень якого суб’єкта входить утворення центральних органів
виконавчої влади?
116. Хто призначає на посаду Прем’єр-міністра України?
117. Яким чином утворюються, реорганізовуються та ліквідуються міністерства
та інші центральні органи виконавчої влади?
118. На які види поділяються органи виконавчої влади за масштабом
діяльності?
119. Який постійно діючий орган здійснює організаційне, експертно-аналітичне,
правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Кабінету Міністрів України ?
120. Які з перерахованих суб’єктів не належать до місцевого рівня публічного
адміністрування?

