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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ:  ЗАКОН УКРАЇНИ  "ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ" (37 ПИТАНЬ) 

Питання:   Яке з наведених визначень не належить виключно до ознак державної служби? 

Відповіді: 

 1. професійна діяльність осіб, які займають 
посади в державних органах; 

Правильна 
відповідь: 

 3. наявність посадових інструкцій, 
затверджених керівником установи 
 
 
 
 

 2. виплата заробітної плати за рахунок 
державних коштів; 

 3. наявність посадових інструкцій, 
затверджених керівником установи; 

 4. виконання завдань і функцій держави. 

Пояснення: 

  Ознаки державної служби наведені у ст.1. Закону України “Про державну службу”: Державна служба  в  
Україні  - це професійна діяльність осіб,  

які займають  посади  в  державних  органах  та  їх  апараті  щодо  

практичного  виконання  завдань  і  функцій  держави  та одержують  

заробітну плату за рахунок державних коштів. 

Питання: 

  Якої з наведених ознак не вистачає у наступному  визначенні поняття посади за ст.2 Закону України 
“Про державну службу” ( посада -  це …. первинна структурна  одиниця  державного  органу  та  його 
апарату,  на яку покладено   встановлене   нормативними   актами   коло   службових повноважень)? 
 

Відповіді: 

 1. посада фінансується з державного 
бюджету; 

Правильна 
відповідь: 

 3. посада визначена структурою та штатним 
розписом 
 
 
 
 

 2. за невиконання повноважень  
передбачена відповідальність; 

 3. посада визначена структурою та штатним 
розписом; 

 4. повноваження стосуються виконання 
завдань і функцій держави. 

Пояснення: 
  Ознаки посади наведені у ст.2. Закону України “Про державну службу”: Посада - це визначена структурою і 
штатним розписом  первинна структурна  одиниця  державного  органу  та  його апарату,  на яку покладено   
встановлене   нормативними   актами   коло   службових повноважень. 

Питання:   Яке з наведених тверджень є визначенням законодавчого терміну “державний службовець”?   

Відповіді: 

 1. особа, що перебуває у трудових 
відносинах з органами державної влади; 

Правильна 
відповідь: 

 3. особа, що виконує професійну діяльність 
на посадах в  державних  органах  та  їх  
апараті щодо практичного  виконання  
завдань  і  функцій  держави  та одержує 
заробітну плату за рахунок державних 
коштів; 
 
 
 

 2. особа, у якої виплата заробітної плати 
здійснюється за рахунок державних коштів; 

  3. особа, що виконує професійну діяльність 
на посадах в  державних  органах  та  їх  
апараті щодо практичного  виконання  
завдань  і  функцій  держави  та одержує 
заробітну плату за рахунок державних 
коштів; 

 4. особа, що має професійну підготовку для 
виконання завдань і функцій держави на 
посадах у органах державної влади. 

Пояснення: 

  Зміст поняття державний службовець наведено  у ст.1. Закону України “Про державну службу”: Державна 
служба  в  Україні  - це професійна діяльність осіб, які займають  посади  в  державних  органах  та  їх  апараті  
щодо практичного  виконання  завдань  і  функцій  держави  та одержують заробітну плату за рахунок 
державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження. 
 
 

Питання: 
  На яку з наведених категорій не поширюється вимога проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців?   

Відповіді: 

 1. державні службовці, що перебувають у 
трудових відносинах з органами судової 
влади; 

Правильна 
відповідь: 

 4. державні службовці 1-2 категорій. 
 
 
 
 

 2. державні службовці, у яких виплата 
заробітної плати здійснюється за рахунок 
місцевих бюджетів; 

 3. державні службовці, що займають посади 
в кадрових службах державних установ та 
підприємств; 

 4. державні службовці 1-2 категорій. 

Пояснення:   В ст.1  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (затверджене 
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постановою Кабінету міністрів України  від 15 лютого 2002 року , № 169 передбачено , що цей порядок не 
поширюється на державних службовців 1-2 категорій. Такий порядок передбачено ч.ч. 1 та 2 ст. 15 Закону 
України “Про державну службу”. 

Питання:  Яка з наведених обставин не дає права на державну службу? 

Відповіді: 

 1. проживання на території поза межами 
територіальної юрисдикції органу, де особа 
планує працювати; 

Правильна 
відповідь: 

 2. відсутність громадянства України 
 
 
 
 

 2. відсутність громадянства України; 

 3. відсутність вищої освіти за напрямком 
“державне управління”; 

 4. належність до національних меншин. 

Пояснення: 

  Обмеження права на державну службу є похідними від визначення у  ст. 4 Закону України “Про державну 
службу” : Право на  державну  службу  мають громадяни України незалежно від  походження,  соціального  і  
майнового   стану,   расової   і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань,  
місця проживання,  які одержали відповідну  освіту  і професійну   підготовку   та   пройшли   у  
встановленому  порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів 
України  
 
 

Питання:   Який з  наведених принципів не належить до основних принципів  державної служби ? 

Відповіді: 

 1. дотримання прав підприємств, установ, 
організацій, об’єднань громадян; 

Правильна 
відповідь: 

 4. пріоритет інтересів держави. 
 
 
 
 

 2.  служіння народу України; 

 3. демократизм та гуманність; 

 4. пріоритет інтересів держави. 

Пояснення: 
  Визначення принципів наведено  ст. 3 Закону України “Про державну службу”, де вказується на пріоритет 
прав людини та громадянина і не формулюється принцип пріоритетності інтересів держави. 

Питання:   Який з  наведених органів влади визначає державну політику у сфері державної служби? 

Відповіді: 

 1. Міністерство юстиції України; 

Правильна 
відповідь: 

 4. Верховна Рада України. 
 
 
 
 

 2. Національне агентство з питань 
запобігання корупції; 

 3. кожне з міністерств та відомств у межах 
своєї компетенції; 

 4. Верховна Рада України. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у першому абзаці ст.6. Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   При досягненні якого віку чоловіки набувають право на призначення пенсії державного службовця? 

Відповіді: 

 1. 60 років; 

Правильна 
відповідь: 

 3. 62 роки 
 
 
 
 

 2.  65 років; 

 3. 62 роки; 

 4. 63 роки. 

Пояснення:   Такий вік визначено частиною першою  ст.37. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Кому надано право затвердження посадових положень та інструкцій, де визначаються конкретні права 
та обов’язки державних службовців? 

Відповіді: 

 1. Міністерству юстиції України; 

Правильна 
відповідь: 

 4. керівникам відповідних державних 
органів. 
 
 
 
 

 2. Кабінету міністрів України; 

 3. центральному органу виконавчої влади 
уповноважений на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби чи його 
територіальним підрозділам; 

 4. керівникам відповідних державних 
органів. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у останньому абзаці ст.11. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Що з наведеного нижче відноситься до загальних обмежень, пов'язаних з проходженням   державної 
служби? 

Відповіді: 

 1. членство у професійних спілках; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  участь у страйках 
 
 
 
 

 2.  участь у страйках; 

 3. критичні виступи у засобах масової 
інформації; 

 4. наявність власного блогу у соціальних 
мережах. 

Пояснення:   Заборона участі у страйках міститься у ст.16. Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Яким нормативно-правовим актом (актами) можуть встановлюватись обмеження, пов’язані з 
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проходженням державної служби? 

Відповіді: 

 1. виключно законом; 

Правильна 
відповідь: 

 1. виключно законом 
 
 
 
 

 2. законом та прийнятими відповідно до 
нього підзаконними нормативними актами; 

 3. локальними нормативними актами; 

 4. нормативно-правовими актами 
центрального органу виконавчої влади 
уповноваженого на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби чи його 
територіальним підрозділом. 

Пояснення: 
  В ст.16 Закону України “ Про державну службу” зазначено, що “інші обмеження,  пов'язані  з  проходженням  
державної служби окремими категоріями державних службовців, встановлюються виключно законом». 

Питання:   При прийнятті особи на державну службу на який термін може бути встановлено випробування? 

Відповіді: 

 1. до 3 місяців; 

Правильна 
відповідь: 

 3. до 6 місяців 
 
 
 
 

 2.  до 4 місяців; 

 3. до 6 місяців; 

 4. до одного року. 

Пояснення:   Така тривалість випробування передбачена ст.18. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  На яких умовах проводиться оплата праці особи, що претендує на посаду державного службовця і 
проходить стажування у відповідному державному органі? 

Відповіді: 

 1. під час стажування виплачується 50 
відсотків мінімальної заробітної плати; 

Правильна 
відповідь: 

 3. зберігається заробітна плата за основним 
місцем роботи 
 
 
 
 

 2.  оплата праці здійснюється на рівні 
мінімальної заробітної плати; 

 3. зберігається заробітна плата за основним 
місцем роботи; 

 4. виплачується заробітна плата у розмірі 50 
відсотків середньої заробітної плати для 
посади, на якій проходить стажування. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у ст.19. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  На який строк до державного службовця може бути застосований захід дисциплінарного впливу у виді 
затримки у присвоєнні чергового рангу ? 

Відповіді: 

 1. на невизначений строк; 

Правильна 
відповідь: 

 2. на строк до одного року 
 
 
 
 

 2. на строк до одного року; 

 3. на два роки; 

 4. на строк до усунення недоліків у роботі. 

Пояснення: 
  Строк застосування вказаного виду дисциплінарного впливу передбачений ст.14. Закону України “Про 
державну службу”. 

Питання: 
  Яким нормативно-правовим актом визначається порядок проведення конкурсу для вступу на державну 
службу? 

Відповіді: 

 1. Положенням, яке затверджує 
Міністерство юстиції України; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  Положенням, яке затверджує Кабінет 
Міністрів України 
 
 
 
 

 2.  Положенням, яке затверджує Кабінет 
Міністрів України; 

 3. Положенням, яке затверджує 
центральний орган виконавчої влади 
уповноважений на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби; 

 4. Законом України. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у ст.15. Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Який термін оприлюднення даних про вакансії для державних службовців встановлено законом? 

Відповіді: 

 1. не пізніше ніж за 10 днів до проведення 
конкурсу; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  не пізніше ніж за місяць до проведення 
конкурсу 
 
 
 
 

 2.  не пізніше ніж за місяць до проведення 
конкурсу; 

 3. не пізніше ніж за 5 днів до проведення 
конкурсу; 

 4. не пізніше ніж за два місяці до 
проведення конкурсу. 

Пояснення:   Такий термін передбачено ст.15. Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Які види відповідальності за порушення законодавства про державну службу передбачені Законом 
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України "Про державну службу"? 

Відповіді: 

 1. конституційна; 

Правильна 
відповідь: 

 3.  цивільна, адміністративна та кримінальна 
 
 
 

 2.цивільна та адміністративна; 

 3.цивільна, адміністративна та 
кримінальна; 

 4. адміністративна та кримінальна. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у ст.38. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 

  На який термін приймається рішення про відсторонення від посади державного службовця  у випадку 
невиконання службових  обов'язків,  що  призвело  до людських жертв  або  заподіяло  значної  
матеріальної  чи  моральної  шкоди громадянинові,  державі,  підприємству,  установі, організації чи 
об'єднанню громадян? 

Відповіді: 

 1. не більше ніж п'ять днів; 

Правильна 
відповідь: 

  3. на час проведення службового 
розслідування 
 
 
 
 

 2. на невизначений термін; 

 3. на час проведення службового 
розслідування; 

 4. відсторонення від посади в такому 
випадку не передбачене. 

Пояснення:   Такий термін передбачено ст. 22 Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 

  Який з  наведених органів влади визначає порядок проведення службового розслідування у випадку 
рішення про відсторонення від посади державного службовця  за невиконання службових  обов'язків,  
що  призвело  до людських жертв  або  заподіяло  значної  матеріальної  чи  моральної  шкоди 
громадянинові,  державі,  підприємству,  установі,організації чи об'єднанню громадян? 

Відповіді: 

 1. Генеральна прокуратура України; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  Кабінет Міністрів України 
 
 
 
 

 2.  Кабінет Міністрів України; 

 3. Міністерство соціальної політики 
України; 

 4. Верховна Рада України. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у  ст.22. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 

  Якою є гранична тривалість службового розслідування при відстороненні від посади державного 
службовця  у випадку невиконання службових  обов'язків,  що  призвело  до людських жертв  або  
заподіяло  значної  матеріальної  чи  моральної  шкоди громадянинові,  державі,  підприємству,  
установі,організації чи об'єднанню громадян 

Відповіді: 

 1. 10 днів; 

Правильна 
відповідь: 

 3. два місяці. 
 
 
 
 

 2. один місяць; 

 3.  два місяці; 

 4. граничну тривалість не встановлено 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у ст.22. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Який з перелічених суб’єктів з  наведених органів  наділений правом присвоєння державним 
службовцям рангів , які відповідають посадам першої категорії? 

Відповіді: 

 1. Президент України; 

Правильна 
відповідь: 

 1. Президент України; 
 
 
 
 

 2.  Кабінет міністрів України; 

 3. центральний орган виконавчої влади 
уповноважений на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби; 

 4. Верховна Рада України. 

Пояснення:   Таке положення міститься у ст.26. Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Який ранг державного службовця може бути присвоєно голові обласної державної адміністрації? 

Відповіді: 

 1. 1-3; 

Правильна 
відповідь: 

 1. 1-3 
 
 
 
 

 2.  4-6; 

 3. 7-9; 

 4. 10-12. 

Пояснення: 
  Посада  голови обласної державної адміністрації віднесена до першої категорії посад. Відповідно до ст.26. 
Закону України “Про державну службу” державним службовцям, що займають посади першої категорії 
можуть бути присвоєні 1, 2, 3 ранги. 

Питання:   Який ранг може бути присвоєно особам, які вперше зараховані на державну службу? 

Відповіді: 

 1. найнижчий ранг державної служби; 

Правильна 
відповідь: 

 4. в межах рангів для відповідної категорії 
посад 
 
 
 
 

 2.  в залежності від рівня професійної 
підготовки та стажу роботи; 

 3. без обмежень – на розсуд керівника 
органу; 

 4. в межах рангів для відповідної категорії 
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посад. 

Пояснення:   Це передбачено   ст.26. Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Який з  наведених органів влади затверджує положення про ранги державних службовців?   

Відповіді: 

 1. Міністерство юстиції України; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  Кабінет Міністрів України 
 
 
 
 

 2.  Кабінет Міністрів України; 

 3. центральний орган виконавчої влади 
уповноважений на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби; 

 4. Верховна Рада України. 

Пояснення:  Пряма вказівка на це міститься у  ст.26. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Які з наведених характеристик прямо названі у  Законі України “Про державну службу” у якості умов 
переважного просування по службі ?  

Відповіді: 

 1. знання іноземної мови; 

Правильна 
відповідь: 

 4. зарахування до кадрового резерву 
 
 
 
 

 2. наявність наукового ступеню чи звання; 

 3. складання спеціального заліку на знання 
основ європейського законодавства ; 

 4. зарахування до кадрового резерву. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у ст.27. Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Який з  наведених органів влади затверджує положення про кадровий резерв державної служби?   

Відповіді: 

 1. Міністерство юстиції України; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  Кабінет Міністрів України 
 
 
 
 

 2.  Кабінет Міністрів України; 

 3. центральний орган виконавчої влади 
уповноважений на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби; 

 4. Верховна Рада України. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у  ст.28. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Який граничний вік перебування на державній службі встановлено законодавством про державну 
службу як підставу для припинення державної служби?   

Відповіді: 

 1. загальний пенсійний вік встановлений 
пенсійним законодавством; 

Правильна 
відповідь: 

 3. 65 років 
 
 
 
 

 2.  граничний вік не встановлюється; 

 3. 65 років; 

 4. 68 років. 

Пояснення: 
  Досягнення граничного віку перебування на державній службі в ст. 30 Закону України “Про державну 
службу” віднесено до підстав припинення державної служби. Ст. 23 цього Закону встановлює такий 
граничний вік  - 65 років. 

Питання: 
  Для якої з наведених категорій державних службовців  підставою для припинення державної служби з 
ініціативи керівництва може бути зміна керівництва чи складу державного органу? 

Відповіді: 

 1. державні службовці 3 рангу; 

Правильна 
відповідь: 

 4. державні службовці патронатної служби. 
 
 
 
 

 2.  особи, що проходять стажування на 
посадах у відповідному державному органі; 

 3. заступник (заступники) 
новопризначеного керівника; 

 4. державні службовці патронатної служби. 

Пояснення: 
  Така підстава припинення державної служби для осіб   на посадах у патронатній службі  прямо передбачена 
ч. 3 ст.30 Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Якими будуть правові наслідки для державного службовця у разі його відмови від прийняття присяги 
державного службовця?   

Відповіді: 

 1. припинення державної служби; 

Правильна 
відповідь: 

 1. припинення державної служби 
 
 
 
 

 2.  накладення дисциплінарного стягнення; 

 3. проведення службового розслідування; 

 4. тимчасове відсторонення від посади. 

Пояснення:   Настання таких наслідків прямо передбачено п.6 ч. 1 Ст. 30 Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Для яких категорій державних службовців підставою для припинення державної служби є їх відставка? 

Відповіді: 

 1. працівники патронатної служби; 

Правильна 
відповідь: 

 2. державні службовці на посадах 1-2 
категорії 
 
 
 
 

 2. державні службовці на посадах 1-2 
категорії; 

 3. державні службовці на посадах 3-5 
категорії; 

 4. заступник особи, що подала у відставку. 

Пояснення:   Цей випадок відображено у п. 4  ст.30. Закону України “Про державну службу”. 
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Питання: 
  Який термін передбачений для рішення про прийняття відставки державного службовця 1-2 категорії 
або відмову в ній?   
 

Відповіді: 

 1. 5 днів; 

Правильна 
відповідь: 

 3. один місяць 
 
 
 
 

 2.  10 днів; 

 3. один місяць; 

 4. не більше двох місяців. 

Пояснення: 

  Такий термін передбачений  у  ст.31 Закону України “Про державну службу”. 

 
 

Питання: 
  Який з  наведених органів влади визначає умови оплати праці, розміри посадових окладів,  надбавок,  
доплат та матеріальної допомоги державних службовців?   

Відповіді: 

 1. Міністерство юстиції України; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  Кабінет Міністрів України 
 
 
 
 

 2.  Кабінет Міністрів України; 

 3. центральний орган виконавчої влади 
уповноважений на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби; 

 4. Верховна Рада України. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у  ст.33. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  За яких умов державний службовець може отримати право на додаткову  оплачувану відпустку 
тривалістю до 15 календарних днів?   

Відповіді: 

 1. за наявності заохочень та нагород за 
сумлінну працю; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  при наявності стажу роботи в державних 
органах не менше 10 років 
 
 
 
 

 2.  при наявності стажу роботи в державних 
органах не менше 10 років 

 3. при наявності загального стажу не менше 
20 років; 

 4. при наявності  загального стажу 25 років. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у  ст.35 Закону України “Про державну службу”. 

Питання:   Який розмір надбавки за вислугу років передбачений законодавством для осіб зі стажем понад 5 років ? 

Відповіді: 

 1. 5 відсотків; 

Правильна 
відповідь: 

 2. 15 відсотків 
 
 
 
 

 2. 15 відсотків; 

 3. 25 відсотків; 

 4. 40 відсотків. 

Пояснення:   Розмір надбавки за вислугу років встановлено  ст.33. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  На кого поширюється право на обслуговування в державних медичних закладах, де перебувають на 
обліку державні службовці?   

Відповіді: 

 1. близькі особи державного службовця; 

Правильна 
відповідь: 

 3. члени сімей, що проживають разом з ними 
 
 
 
 
 
 

 2. чоловік (дружина) державного 
службовця; 

 3. члени сімей, що проживають разом з 
ними; 

 4. чоловік( дружина) державного службовця 
та їх неповнолітні діти. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у  ст.36. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Яка тривалість щорічної відпустки державних службовців встановлена законодавством про державну 
службу?   

Відповіді: 

 1. 24 календарні дні; 

Правильна 
відповідь: 

 2. 30 календарних днів; 
 
 
 
 

 2. 30 календарних днів; 

 3. 30 робочих днів; 

 4. 48 календарних днів. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у  ст.35. Закону України “Про державну службу”. 

Питання: 
  Який з  наведених органів влади затверджує порядок і умови перерахунку пенсій державних 
службовців ?   

Відповіді: 

 1. Міністерство юстиції України; 

Правильна 
відповідь: 

 2.  Кабінет Міністрів України 
 
 
 
 

 2.  Кабінет Міністрів України; 

 3. центральний орган виконавчої влади 
уповноважений на реалізацію державної 
політики у сфері державної служби; 
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 4. Верховна Рада України. 

Пояснення:   Пряма вказівка на це міститься у  ст.37-1. Закону України “Про державну службу”. 

 

 


