1. Твердження про те, що публічна адміністрація і державне управління – тотожні
поняття:
1. вірне
2. невірне
3. вірне для деяких країн, що належать до континентальної правової системи
4. вірне для деяких країн, що належать до англо-американської правової системи
5. вірне для деяких країн, що належать до релігійної правової системи
2.
1.
2.
3.
4.
5.

На базі якої галузі права було сформоване сучасне адміністративне право:
міжнародного публічного права
поліцейського права
фінансового права
кримінального права
міжнародного приватного права

3. До предмету адміністративного права в англо-американській правовій системі
інститут адміністративної відповідальності:
1. належить
2. не належить
3. належить у Великій Британії
4. належить у Канаді
5. належить в Австралії
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Сучасне адміністративне право є класичною галуззю:
публічного права
приватного права
цивільного права
кримінального права
трудового права

5.
1.
2.
3.
4.
5.

Які з названих основних рис не характерні для публічної адміністрації:
підпорядковується політичній владі
забезпечує застосування законів
діє в публічних інтересах
вирішує спори між приватними особами
забезпечує виконання законів

6. Які з названих суб‘єктів належать до публічної адміністрації в структурному
аспекті:
1. органи законодавчої влади
2. органи виконавчої влади
3. органи судової влади
4. органи прокуратури
5. комітети Верховної Ради України
7. Які з названих суб‘єктів належать до публічної адміністрації в структурному
аспекті:
1. органи судової влади
2. органи законодавчої влади
3. органи прокуратури
4. комітети Верховної Ради України
5. виконавчі органи місцевого самоврядування

8. До засадничих принципів адміністративного права, які стосуються відносин між
публічною адміністрацією та приватними особами не належить:
1. рівність перед законом
2. пропорційність
3. імперативність
4. відповідність до законної мети
5. об‘єктивність та неупередженість
9. До процедурних принципів адміністративного права, які стосуються відносин між
публічною адміністрацією та приватними особами не належить:
1. право приватних осіб «бути почутим»
2. право приватних осіб на представництво та правову допомогу
3. право приватних осіб на захист у судовому порядку
4. обов‘язок адміністрації повідомити про прийняття адміністративного акта та його
зміст
5. обов‘язок адміністрації повідомити про способи оскарження адміністративного
акта
10.
Адміністративне право деталізує та конкретизує норми:
1. кримінального права
2. цивільного права
3. фінансового права
4. конституційного права
5. міжнародного приватного права
11.
До органів публічної адміністрації найчастіше відносять:
1. лише органи виконавчої влади
2. лише органи місцевого самоврядування
3. органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
4. органи прокуратури
5. законодавчий орган
12.
У класичній моделі, яка поширена у переважній більшості країн,
міністерство виконує:
1. політичні функції
2. адміністративні функції
3. функції судового контролю
4. політичні та адміністративні функції
5. функції прокурорського нагляду
13.
У шведській моделі, яку перейняли також інші країни Північної Європи,
міністерство виконує:
1. політичні функції
2. адміністративні функції
3. політичні та адміністративні функції
4. функції судового контролю
5. функції прокурорського нагляду
14.
До службовців, наділених адміністративно-владними повноваженнями, як
правило, відносять:
1. найманих працівників публічної адміністрації

2.
3.
4.
5.

чиновників (функціонерів)
корупціонерів
легіонерів
чиновників (функціонерів) та найманих працівників публічної адміністрації

15.
На сучасному етапі за критерієм способів набору та просування по публічній
службі в розвинутих державах найчастіше застосовується:
1. система здобичі
2. еволюційна система
3. система здобичі з елементами системи заслуг
4. континентальна система
5. система заслуг
16.
З наведеного переліку оберіть умову доступу до публічної служби:
1. громадянство держави
2. відсутність додаткових доходів
3. членство в політичній партії
4. належність до релігійної організації
5. активна громадянська позиція
17.
Визначте, на які посади публічної служби
відбуватись без проведення конкурсу:
1. адміністративні посади
2. патронатні посади
3. посади чиновників (функціонерів) середньої ланки
4. посади чиновників (функціонерів) проміжної ланки
5. посади чиновників (функціонерів) нижньої ланки

призначення може

18.
З наведеного переліку оберіть спосіб просування по публічній службі:
1. просування за посадами
2. просування за політичними переконаннями
3. просування за релігійними переконаннями
4. просування за індивідуально визначеними ознаками
5. просування за рівнем освіти
19.
З наведеного переліку оберіть спосіб просування по публічній службі:
1. просування за громадянськими переконаннями
2. просування за політичними переконаннями
3. просування за званнями (рангами, чинами)
4. просування за рівнем освіти
5. просування за національною належністю
20.
З наведеного переліку оберіть групу підстав припинення публічної служби:
1. з ініціативи представників громадськості
2. з ініціативи органу прокуратури
3. з ініціативи адміністративного суду
4. з ініціативи публічного службовця
5. з ініціативи омбудсмана
21.
З наведеного переліку оберіть групу підстав припинення публічної служби:
1. з ініціативи органу публічної адміністрації

2.
3.
4.
5.

з ініціативи органу прокуратури
3 з ініціативи адміністративного суду
з ініціативи громадських організацій
з ініціативи омбудсмана

22.
З наведеного переліку оберіть групу підстав припинення публічної служби:
1. з ініціативи інших працівників державного органу
2. з ініціативи органу прокуратури
3. 3 з ініціативи адміністративного суду
4. з ініціативи господарського суду
5. з об‘єктивних обставин (наприклад, досягнення службовцем максимально
можливого віку перебування на публічній службі)
23.
Серед наведених оберіть загальний обов‘язок публічних службовців:
1. лояльність до держави та її інституцій
2. виконання директив політичної партії, що становить більшість у парламенті
3. не входити до складу громадських об‘єднань
4. святкувати державні свята
5. не входити до складу професійних спілок
24.
Серед наведених оберіть загальний обов‘язок публічних службовців:
1. служіння приватним інтересам
2. виконання директив політичної партії, що становить більшість у парламенті
3. збереження державної та службової таємниці
4. ігнорування законних вимог безпосереднього керівника
5. не входити до складу професійних спілок
25.
Серед наведених оберіть загальний обов‘язок публічних службовців:
1. не входити до складу громадських об‘єднань
2. виконання директив політичної партії, що становить більшість у парламенті
3. не входити до складу професійних спілок
4. декларування своїх доходів
5. служіння особі, що допомогла стати службовцем
26.
Серед наведених оберіть загальне право публічних службовців
1. на заняття підприємницькою діяльністю
2. на просування по службі
3. на свободу вільного відвідування служби
4. на декларування своїх доходів
5. на заняття господарською діяльністю
27.
Яка з названих дисциплінарних санкцій можуть бути застосовані до
публічних службовців за вчинення дисциплінарних проступків:
1. виправні роботи
2. відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання службових повноважень
3. адміністративний арешт
4. пониження у ранзі на певний період
5. громадські роботи
28.
З наведеного переліку оберіть основну форму діяльності публічної
адміністрації:
1. законодавчий акт

2.
3.
4.
5.

рішення адміністративного суду
адміністративний акт
щорічні декларації публічних службовців
щорічний звіт перед громадськістю

29.

Обов‘язковою ознакою адміністративного акта за німецьким законодавством

є:
1.
2.
3.
4.
5.

внутрішня правова дія
нормативний характер
зовнішня правова дія
дія в межах системи органів публічної адміністрації
здатність змінюватись

30.
Оберіть вид адміністративних актів у залежності від характеру дії щодо
приватної особи:
1. зовнішньої дії
2. обтяжуючі
3. постановляючі
4. правовстановлюючі
5. внутрішньої дії
31.
Оберіть вид адміністративних актів у залежності від характеру дії щодо
приватної особи:
1. зовнішньої дії
2. внутрішньої дії
3. постановляючі
4. правовстановлюючі
5. сприяючі
32.
Визначіть принцип, якими повинні керуватись органи публічної
адміністрації держав-членів Ради Європи при прийнятті адміністративних актів:
1. право на участь в нормотворчій процедурі
2. право бути вислуханим
3. право на доступ до посадової особи
4. переважне право врахування інтересів місцевого самоврядування
5. переважне право врахування інтересів держави
33.
Серед названих оберіть характерну ознаку адміністративних договорів:
1. відсутність взаємних зобов‘язань сторін
2. обов‘язкова участь приватної особи
3. регулювання відносин у сфері реалізації майнових інтересів
4. регулювання відносин у сфері реалізації корпоративних інтересів
5. обов‘язкова участь органу публічної адміністрації
34.
В залежності від суб‘єкта,
адміністративна процедура, розрізняють:
1. безспірні процедури
2. нормативні процедури
3. спірні процедури
4. втручальні процедури
5. конфліктні процедури

з

ініціативи

якого

розпочинається

35.
В залежності від суб‘єкта,
адміністративна процедура, розрізняють:
1. безспірні процедури
2. заявні процедури
3. конфліктні процедури
4. спірні процедури
5. нормативні процедури

з

ініціативи

якого

розпочинається

36.
Видом процедури прийняття нормативних актів публічної адміністрації у
Сполучених Штатах Америки є:
1. законне нормотворення
2. спеціальне нормотворення
3. особливе нормотворення
4. формальне нормотворення
5. судове нормотворення
37.
Видом процедури прийняття нормативних актів публічної адміністрації у
Сполучених Штатах Америки є:
1. неформальне нормотворення
2. спеціальне нормотворення
3. особливе нормотворення
4. судове нормотворення
5. законне нормотворення
38.
Видом процедури прийняття нормативних актів публічної адміністрації у
Сполучених Штатах Америки є:
1. законне нормотворення
2. спеціальне нормотворення
3. особливе нормотворення
4. прокурорське нормотворення
5. виняткове нормотворення
39.
Порушення адміністративної справи здійснюється органом публічної
адміністрації:
1. з ініціативи прокурора
2. з ініціативи приватної особи, яка подає до адміністративного органу пропозицію
3. з ініціативи органу публічної адміністрації у зв‘язку з виконанням ним службових
обов‘язків
4. з ініціативи Європейського Суду з прав людини
5. з ініціативи Рахункової палати
40.
Порушення адміністративної справи здійснюється органом публічної
адміністрації:
1. з ініціативи приватної особи, яка подає до адміністративного органу заяву
2. з ініціативи приватної особи, яка подає до адміністративного органу пропозицію
3. з ініціативи прокурора
4. з ініціативи Європейського Суду з прав людини
5. з ініціативи Голови Верховної Ради

41.
Оскарження в адміністративному порядку рішень, дій чи бездіяльності
адміністративних органів у більшості держав, що належать до континентальної правової
системи:
1. не передбачено
2. є обов‘язковою передумовою подання позову до суду
3. може відбуватись паралельно з поданням позову до суду
4. може відбуватись після судового розгляду адміністративної справи і прийняття
рішення
5. може відбуватись у виняткових випадках
42.
Загальний порядок прийняття індивідуальних адміністративних актів
регулюється у більшості держав, що належать до континентальної правової системи:
1. законами (кодексами) про адміністративні правопорушення
2. законами (кодексами) про адміністративне судочинство
3. законами (кодексами) про адміністративну процедуру
4. законами про публічну службу
5. антикорупційним законодавством
43.
За результатами розгляди скарги в адміністративному порядку
уповноважений орган публічної адміністрації не може:
1. задовольнити скаргу і скасувати адміністративний акт
2. відхилити скаргу
3. ухвалити нове рішення у справі
4. передати розгляд скарги до суду для розгляду по суті
5. частково задовольнити скаргу і скасувати адміністративний акт у частині, що
суперечить вимогам закону
44.
Зовнішній контроль за рішеннями, діями та бездіяльністю органів публічної
адміністрації не здійснюють:
1. парламенти
2. омбудсмани
3. вищі органи публічної адміністрації та їх посадові особи
4. адміністративні суди
5. глави держав у президентських республіках
45.
Зовнішній контроль за рішеннями, діями та бездіяльністю органів публічної
адміністрації здійснюють:
1. вищі органи публічної адміністрації та їх посадові особи
2. адвокати
3. омбудсмани
4. внутрішні служби безпеки уповноважених органів
5. господарські суди
46.
Внутрішній контроль за рішеннями, діями та бездіяльністю органів
публічної адміністрації здійснюють:
1. парламенти
2. вищі органи публічної адміністрації та їх посадові особи
3. адміністративні суди
4. глави держав у парламентських республіках
5. прокурори

47.
Перевагами внутрішнього адміністративного контролю за рішеннями, діями
та бездіяльністю органів публічної адміністрації є:
1. ширший обсяг контролю, який здійснюється не лише за законністю, але й
доцільністю
2. наявність тісних взаємозв‘язків у системі органів публічної адміністрації
3. нейтральність контролюючих органів
4. незалежність контролюючих органів
5. вужчий обсяг контролю
48.
Особливістю системи контролюючих органів над публічною адміністрацією
у Великій Британії є функціонування:
1. адміністративних судів
2. місцевого самоврядування
3. адміністративних трибуналів
4. уповноважених посланників глави держави
5. господарських судів
49.
Особливістю системи контролюючих органів над публічною адміністрацією
у Великій Британії є функціонування:
1. адміністративних судів
2. міністерських розслідувань (інспекцій)
3. господарських судів
4. уповноважених посланників глави держави
5. місцевого самоврядування
50.
У Сполучених Штатах Америки судовий контроль за рішеннями, діями та
бездіяльністю органів публічної адміністрації здійснюють:
1. суди загальної юрисдикції
2. конституційний суд
3. адміністративні суди
4. суди, що розглядають справи про адміністративні правопорушення
5. кримінальні суди
51.
Вимога обов‘язкового адміністративного оскарження перед зверненням до
суду з позовом проти органу публічної адміністрації:
1. закріплена в законодавстві окремих держав, що належать до англо-американської
правової системи
2. закріплена в законодавстві окремих держав, що належать до континентальної
правової системи
3. існує в судовій практиці держав, що належать до англо-американської правової
системи
4. не закріплена в законодавстві жодної держави
5. закріплена в Україні
52.
Основною функцією спеціалізованих адміністративних судів в
континентальній правовій системі є:
1. розгляд та вирішення приватно-правових спорів
2. розгляд та вирішення приватно-правових спорів органів публічної адміністрації з
приватними особами
3. розгляд та вирішення публічно-правових спорів органів публічної адміністрації з
приватними особами
4. розгляд та вирішення справ про адміністративні правопорушення

5. розгляд та вирішення справ усіх категорій справ
53.
Повноваження адміністративних судів при розгляді публічно-правових
спорів не передбачають можливість:
1. зобов‘язання органу публічної адміністрації вчинити певну дію
2. скасування адміністративного акта
3. скасування адміністративного акта із зобов‘язанням органу публічної адміністрації
забезпечити новий розгляд справи
4. зобов‘язання приватної особи не вчиняти у майбутньому протиправних дій
5. зобов‘язання органу публічної адміністрації прийняти рішення
54.
Способами контролю громадськості за рішеннями, діями чи бездіяльністю
органів публічної адміністрації не є:
1. подання до органів публічної адміністрації пропозицій
2. публічне обговорення проектів актів публічної адміністрації за участю громадських
організацій
3. діяльність підрозділів з охорони громадського порядку
4. публікації засобів масової інформації
5. подання до органів публічної адміністрації петицій
55.
Загальні кодекси (закони) про адміністративну процедуру врегульовують:
1. порядок прийняття законодавчих актів
2. порядок прийняття індивідуальних адміністративних актів
3. порядок укладення господарських договорів
4. порядок укладення трудових контрактів
5. порядок укладення міжнародних договорів
56.
Загальні кодекси (закони) про адміністративну процедуру врегульовують:
1. порядок укладення господарських договорів
2. порядок укладення адміністративних (публічно-правових) договорів
3. порядок укладення трудових контрактів
4. порядок укладення міжнародних договорів
5. порядок прийняття законодавчих актів
57.
Кабінет Міністрів України є:
1. центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом;
2. центральним органом виконавчої влади;
3. вищим органом у системі органів виконавчої влади;
4. базовим органом виконавчої влади;
5. вищим органом виконавчої влади зі спеціальним статусом;
58. Кабінет Міністрів за своєю структурою є:
1. одноособовим органом
2. консолідуючим органом
3. колегіальним органом
4. дорадчим органом
5. допоміжним органом
59. Хто затверджує Регламент Кабінету Міністрів, який визначає порядок проведення
засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні
питання його діяльності:
1.Верховна Рада України
2.Спеціальна колегія при Кабінеті Міністрів України

3.Президент України
4.Секретаріат Кабінету Міністрів
5.Кабінет Міністрів України
60. До складу Кабінету Міністрів України не входять:
1.Прем’єр-міністр України
2.міністри України
3.віце-прем’єр-міністри України
4.Радник Прем’єр міністра України
5.Перший віце-прем’єр-міністр України
61. За своїм характером посади членів Кабінету Міністрів України належать до:
1.політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство і законодавство про
державну службу;
2.посад, на які поширюється трудове законодавство і законодавство про державну службу;
3.політичних посад, на які поширюється трудове законодавство і законодавство про
державну службу;
4.недержавних посад
5.посад, на які поширюється законодавство про державну службу, але не поширюється
трудове законодавство
62. Державна служба це:
1.діяльність на посадах в громадських організаціях;
2.публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання
завдань і функцій держави;
3.діяльність в державних установах та організаціях;
4.професійна діяльність на політичних посадах;
5.професійна діяльність в органах місцевого самоврядування.
63. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такі види
обмежень для державних службовців:
1.обмеження спільної роботи близьких осіб;
2. обмеження участі у наукових конференціях;
3. обмеження щодо навчання і підвищення кваліфікації;
4. обмеження в отриманні дивідендів;
5. обмеження щодо участі у виборчій кампанії.
64. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такі види
обмежень для державних службовців:
1.обмеження творчої діяльності;
2.обмеження участі у конкурсі на заміщення вищої посади;
3.обмеження щодо використання службового становища;
4.обмеження отримання дивідендів;
5.обмеження наукової діяльності
65. Вкажіть яким видом діяльності, окрім основного, дозволено займатися особам,
уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
1.рейдерством
2.викладацькою діяльністю
3.оплачуваною діяльністю керівника фінансової установи
4.підприємницькою діяльністю
5.оплачуваною діяльністю керівника ріелторської установи

66. У якій відповіді правильно вказано, хто призначає на посаду та звільняє заступників
керівника центрального органу виконавчої влади?
1.Прем’єр-Міністр України;
2.Міністр, через якого координується діяльність центрального органу виконавчої влади;
3.Президент України за поданням Прем'єр-Міністра України;
4.Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу
державної служби;
5.Прем’єр-Міністр України за поданням Верховної Ради України;
67. У якій відповіді правильно вказано, хто вносить пропозиції Кабінету Міністрів
України стосовно кандидатур на посади керівника центрального органу виконавчої влади
та його заступників?
1.Президент України;
2.Комісія з питань вищого корпусу державної служби;
3.перший заступник Прем’єр-Міністра України;
4.заступник Прем’єр-Міністра-керівник апарату;
5.Кабінет Міністрів України;
68. Державна служба це:
1.діяльність спрямована на виконання завдань і функцій держави;
2.професійна діяльність в органах місцевого самоврядування;
3.професійна діяльність на політичних посадах;
4.внутрішньо – організаційна діяльність в державних органах;
5.діяльність в державних установах та організаціях.
69. Державною службою не вважається:
1.діяльність спрямована на виконання завдань і функцій держави;
2.професійна діяльність на посадах в державних органах та їх апараті;
3.професійна діяльність в апараті державних органів;
4.професійна діяльність в органах місцевого самоврядування;
5.діяльність в Секретаріаті Кабінету Міністрів України
70. Актами Кабінету Міністрів України є:
1.розпорядження
2.декрети
3.накази
4.ухвали
5. закони
71. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі:
1. ухвал Кабінету Міністрів України
2. розпоряджень Кабінету Міністрів України
3. постанов Кабінету Міністрів України
4.законів Кабінету Міністрів України
5. наказів Кабінету Міністрів України
72. Вставте пропущене словосполучення у законодавче положення: «Систему
центральних органів виконавчої влади складають …»
1.міністерства України та інші комісії;
2.центральні органи виконавчої влади та інші визначені законом органи України;
3.міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади;

4.міністерства України, державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади;
5.міністерства України та державні комітети
73. Державний службовець зобов’язаний виконувати наступне:
1. просуватися по службі;
2.своєчасно отримувати заробітну плату;
3. брати участь у профспілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
4. дбайливо ставития до державного майна та інших публічних ресурсів;
5. безперешкодно знайомитися з документами про проходження ним державної служби.
74. Вкажіть, хто з перелічених громадян України не допускається до участі у конкурсі на
заміщення вакантної посади державної служби:
1.особи, які досягли повноліття;
2.особи, які досягли 65-річного віку;
3.особи, які перебували на виборних посадах в органах місцевого самоврядування;
4.особи, які мають інвалідність третьої групи;
5.особи, чиї батьки перебувають на державні службі.
75. Адміністративний розсуд в діяльності публічної адміністрації:
1. заборонений законом
2. заборонений рішеннями Європейського суду з прав людини
3. заборонений рішеннями Європейського суду справедливості
4. обмежується законом
5. не допускається
76. В законодавстві України процедура діяльності органів публічної адміністрації:
1. не регламентується
2. регламентується Законом «Про державну службу»
3. регламентується окремими нормами Закону «Про звернення громадян»
4. регламентується Законом «Про запобігання корупції»
5. регламентується Конституцією України
77. В законодавстві України процедура діяльності органів публічної адміністрації:
1. регламентується Конституцією України
2. регламентується Законом «Про запобігання корупції»
3. регламентується у спеціальному законодавстві
4. регламентується законом «Про державну службу»
5. не регламентується
78. Загальні закони (кодекси) про адміністративну процедуру регулюють:
1. порядок прийняття рішень адміністративними судами
2. порядок прийняття рішень органами публічного звинувачення
3. порядок прийняття рішень законодавчими органами
4. порядок прийняття рішень органами публічної адміністрації
5. порядок прийняття рішень політичними партіями
79. Загальні закони (кодекси) про адміністративну процедуру в окремих державах
регулюють:
1. порядок прийняття рішень адміністративними судами
2. порядок прийняття рішень органами публічного звинувачення
3. порядок прийняття рішень законодавчими органами
4. порядок прийняття рішень політичними партіями

5. порядок укладення адміністративних (публічно-правових) договорів
80. Підставою прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів є:
1. рішення суду
2. рішення прокурора
3. рішення правлячої політичної партії
4. закон
5. ухвала
81. Стадією адміністративної процедури не вважається:
1. порушення адміністративної справи
2. підготовка та розгляд адміністративної справи
3. прийняття індивідуального адміністративного акта
4. оскарження індивідуального адміністративного акта прокурору
5. виконання індивідуального адміністративного акта
82. Стадією адміністративної процедури не вважається:
1. порушення адміністративної справи
2. оскарження індивідуального адміністративного акта до суду
3. підготовка та розгляд адміністративної справи
4. прийняття індивідуального адміністративного акта
5. виконання індивідуального адміністративного акта
83. Стадією адміністративної процедури не вважається:
1. виконання індивідуального адміністративного акта
2. порушення адміністративної справи
3. підготовка та розгляд адміністративної справи
4. прийняття індивідуального адміністративного акта
5. оскарження індивідуального адміністративного акта омбудсману
84. Стадія оскарження рішення органу публічної адміністрації до вищого за ієрархією
органу в Україні регламентується:
1. Законом «Про адміністративні послуги»
2. Законом «Про Кабінет Міністрів України»
3. Законом «Про центральні органи виконавчої влади»
4. Законом «Про звернення громадян»
5. Кодексом адміністративного судочинства
85. Оскарження рішення органу публічної адміністрації до вищого за ієрархією органу
в Україні:
1. Не передбачене
2. Передбачене лише для органів місцевого самоврядування
3. Передбачене лише для органів виконавчої влади
4. Передбачене лише для суб‘єктів делегованих повноважень
5. Передбачене
86. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в Україні здійснюється:
1. лише адміністративними судами
2. лише органами виконавчої влади
3. лише органами місцевого самоврядування
4. органами виконавчої влади та судами загальної юрисдикції
5. лише органами державної влади

87. Термін «публічна адміністрація» в Україні:
1. закріплено в Конституції
2. закріплено у Законі «Про звернення громадян»
3. закріплено у Законі «Про адміністративні послуги»
4. не закріплено
5. закріплено у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні»
88. Порядок примусового виконання постанов у справах про адміністративні
правопорушення в Україні регламентується:
1. Адміністративно-процедурним кодексом
2. Кодексом адміністративного судочинства
3. Законом «Про виконавче провадження»
4. Законом «Про адміністративні послуги»
5. Законом «Про виконання рішень»
89. Порядок примусового виконання постанов у справах про адміністративні
правопорушення в Україні регламентується:
1. Законом «Про виконання рішень»
2. Законом «Про адміністративні послуги»
3. Кодексом про адміністративні правопорушення
4. Адміністративно-процедурним кодексом
5. Кодексом адміністративного судочинства
90. Рішення місцевої ради відповідно до законодавства України можна оскаржити:
1. в Адміністрацію Президента України
2. в Кабінет Міністрів України
3. у вищестоящу раду
4. в судовому порядку
5. в Раду Європи
90. Рішення виконавчого комітету місцевої ради відповідно до законодавства України
можна оскаржити:
1. в Раду Європи
2. в Кабінет Міністрів України
3. у вищестоящу раду
4. у відповідну місцеву раду
5. у Верховну Раду України
91. Основною функцією адміністративних судів є:
1. розгляд та вирішення приватно-правових спорів
2. розгляд та вирішення міжконфесійних конфліктів
3. контроль за діяльністю органів публічної адміністрації
4. моніторинг діяльності органів публічної адміністрації
5. розгляд та вирішення міждержавних конфліктів
92. Джерела адміністративного права характеризуються:
1. відсутністю підзаконних нормативно-правових актів
2. відсутністю єдиного кодифікованого акта
3. вузькою сферою правового регулювання
4. відсутністю міжнародно-правових договорів
5. відсутністю особливостей методу правового регулювання

93. За законодавством України адміністративні справи та справи про адміністративні
правопорушення це:
1. аналогічні справи
2. подібні справи
3. типові справи
4. однакові категорії справ
3. різні категорії справ
94. Усталений у переважній більшості держав-членів Європейського Союзу термін
“адміністративний акт» в українському законодавстві:
1.застосовується
2. не застосовується
3. застосовується в спеціальних законодавчих актах
4. застосовується в Кодексі адміністративного судочинства
5. застосовується в Кодексі про адміністративні правопорушення
95. Адміністративний договір це:
1. вид приватно-правового договору
2. вид публічно-правового договору
3. вид міжнародного договору
4. вид трудового договору
5. вид господарського договору
96. Формами діяльності публічної адміністрації не є:
1. прийняття індивідуальних адміністративних актів
2. укладення адміністративних договорів
3. прийняття нормативних актів
4. вчинення фактичних дій
5. прийняття законодавчих актів
97. Закони про публічну (цивільну, державну) службу за загальним правилом
регулюють правовий статус:
1. глави держави
2. суддів
3. прокурорів
4. найманих працівників
5. державних службовців (функціонерів, чиновників)
98. Центральними органами виконавчої влади України, уповноваженими приймати
нормативно-правові акти є:
1. державні агентства
2. міністерства
3. державні служби
4. державні інспекції
5. Секретаріат Кабінету Міністрів України
99. Розпорядження Кабінету Міністрів України про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є:
1. нормативно-правовим актом
2. законодавчим актом
3. індивідуальним адміністративним актом
4. обтяжуючим актом

5. допоміжним актом
100. Наявність дискреційних повноважень органів публічної адміністрації у
нормативно-правових актах компетеційного характеру є:
1. порушенням прав людини
2. порушенням Конституції України
3. порушенням чинного законодавства України
4. застосовується у виняткових випадках
5. звичайним регулюванням у таких актах

