
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства цифрової 

трансформації України 

«18» листопада 2019 року № 6 

 

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ 

на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей 

 

1. Що є основою для розроблення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, у якій визначається стратегія діяльності на період 

здійснення його повноважень? 

 

А) пропозиції членів Кабінету Міністрів України; 

Б) узгоджені політичні позиції та програмні завдання коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді та пропозиції членів Кабінету Міністрів; 

В) узгоджені політичні позиції та програмні завдання коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді; 

Г) пропозиції Прем’єр-міністра України. 

 

2. Хто здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, 

інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету 

Міністрів України? 

 

А) Прем’єр-міністр України; 

Б) Міністр Кабінету Міністрів України; 

В) Секретаріат Кабінету Міністрів України; 

Г) Департамент організації засідань Кабінету Міністрів України та 

урядових комітетів Секретаріату Кабінету Міністрів України  

 

3. У який строк Секретаріатом Кабінету Міністрів України 

надсилаються акти Кабінету Міністрів України заінтересованим 

центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, іншим державним органам, державним 

господарським об’єднанням, підприємствам, установам та організаціям? 

 

А) не пізніше ніж протягом двох робочих днів з моменту їх підписання; 

Б) протягом одного робочого дня з моменту їх підписання; 

В) не пізніше ніж протягом двох календарних днів з моменту їх підписання; 

Г) не пізніше ніж протягом двох робочих днів з моменту набрання чинності. 

4. Який нормативно-правовий акт потрібно розробити для 

затвердження порядку, положення, регламенту? 
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А) проект розпорядження Кабінету Міністрів України; 

Б) проект постанови Кабінету Міністрів України; 

В) проект Закону України; 

Г) проект Указу Президента. 

 

5. Коли набирає чинності розпорядження Кабінету Міністрів 

України? 

 

А) з моменту його прийняття, якщо таким розпорядженням не встановлено 

пізніший строк набрання ним чинності; 

Б) не пізніше ніж протягом двох робочих днів з моменту його підписання; 

В) з дня його офіційного опублікування; 

Г) через 15 робочих днів з моменту його прийняття. 

 

6. Коли набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України? 

 

А) з моменту її прийняття, якщо такою постановою не встановлено 

пізніший строк набрання чинності; 

Б) не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її прийняття; 

В) з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою 

постановою, але не раніше дня її опублікування; 

Г) з моменту її схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України. 

 

7. З ким потрібно обов’язково погоджувати проект акта Кабінету 

Міністрів України щодо затвердження положення про центральний орган 

виконавчої влади? 

 

А) з Міністерством юстиції України; 

Б) з Національним агентством України з питань державної служби; 

В) з Національним агентством з питань запобігання корупції; 

Г) з Державною службою України з питань праці. 

 

8. Ким здійснюється організаційне, експертно-аналітичне та 

інформаційне забезпечення опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів 

України на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської 

інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського 

Союзу (acquis ЄС)? 

 

А) Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
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Б) Міністерством закордонних справ України; 

В) Міністерством юстиції України; 

Г) Офісом реформ Кабінету Міністрів України. 

 

9. Яким чином керівник заінтересованого органу доводить до 

відома розробника свою позицію щодо проекту акта Кабінету Міністрів 

України? 

 

А) шляхом надсилання листа із зауваженнями до проекту акта на офіційну 

електронну адресу розробника проекту акта Кабінету Міністрів України; 

Б) шляхом надсилання листа на офіційну адресу розробника проекту акта 

Кабінету Міністрів України, до якого додається завізований ним проект.; 

В) шляхом надсилання листа, до якого додається завізований ним проект 

акта. У разі наявності зауважень проект візується із зауваженнями; 

Г) шляхом надсилання листа за своїм підписом.  

 

10. На рівні яких посад можуть бути проведені узгоджувальні 

процедури у разі, коли розробником проекту акта або заінтересованим 

органом є Мін’юст, Мінекономрозвитку або Мінфін? 

 

А) на рівні державних секретарів або заступників керівників зазначених 

органів; 

Б) на рівні перших заступників або заступників керівників зазначених 

органів; 

В) на рівні міністрів зазначених органів; 

Г) на рівні державних секретарів зазначених органів. 

 

11.  Які проекти актів Кабінету Міністрів України погоджуються 

заінтересованими органами в одноденний строк? 

 

А) проекти актів Кабінету Міністрів України з питань запобігання корупції; 

Б) проекти актів Кабінету Міністрів України про утворення урядових 

комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій; 

В) проекти актів Кабінету Міністрів України про невідкладні заходи 

розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій; 

Г) проекти актів Кабінету Міністрів України з питань запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, з інших питань, 

пов’язаних із виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, з 

невідкладних питань, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції, та з 

питань обороноздатності держави. 
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12.  У який термін погоджується проект акта Кабінету Міністрів 

України у разі, коли розробник не зазначає у супровідному листі строк 

погодження? 

 

А) у місячний строк; 

Б) протягом 30 робочих днів; 

В) у строк, який не перевищує 15 робочих днів; 

Г) протягом п’яти робочих днів. 

 

13. Яким вважається проект акта Кабінету Міністрів України у разі, 

коли заінтересований орган в установлений строк відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів не висловив свою позицію до нього? 

 

А) погодженим частково; 

Б) не погодженим; 

В) погодженим із зауваженнями; 

Г) погодженим без зауважень. 

 

14. Хто проводить цифрову експертизу проекту акта Кабінету 

Міністрів України?  

 

А) Міністерство юстиції України; 

Б) Секретаріат Кабінету Міністрів України; 

В) Міністерство цифрової трансформації України; 

Г) Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. 
 

15. Де відображаються результати цифрової експертизи проекту 

акта Кабінету Міністрів України? 

 

А) у пояснювальній записці; 

Б) у додатку до пояснювальної записки; 

В) у зауваженнях, висловлених до проекту акта; 

Г) у висновку за встановленою формою. 

 

16. До яких проектів актів додається висновок про проведення 

цифрової експертизи?  

 

А) до всіх проектів актів; 

Б) до проектів актів Кабінету Міністрів України; 
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В) до проектів актів з питань інформатизації, електронного урядування, 

формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 

розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання 

адміністративних послуг або цифрового розвитку; 

Г) до проектів постанов Кабінету Міністрів України та проектів законів 

України, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів 

України. 

 

17. Які матеріали готують міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади у разі припинення повноважень Кабінету Міністрів 

України? 

 

А) інформаційно-аналітичні матеріали щодо поточного стану справ у 

відповідній галузі та сфері діяльності; 

Б) звіт про виконання плану пріоритетних дій Уряду; 

В) інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України; 

Г) звіт про виконання плану діяльності міністерства та центрального органу 

виконавчої влади. 

 

18. Хто визначає строк погодження проекту акта Кабінету Міністрів 

України? 

 

А) заінтересований орган; 

Б) розробник; 

В) відповідальний структурний підрозділ органу виконавчої влади; 

Г) Кабінет Міністрів України. 

 

19. До яких проектів актів готується прогноз впливу реалізації акта 

на ключові інтереси заінтересованих сторін? 

 

А) до всіх проектів актів; 

Б) до проектів актів Кабінету Міністрів України; 

В) до проектів постанов Кабінету Міністрів України, яким передбачається 

нормативно-правове врегулювання суспільних відносин та який стосується прав 

і обов’язків суспільних груп, об’єднаних суспільним інтересом; 

Г) до проектів актів організаційно-розпорядчого характеру. 
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20. Що відбувається із проектом акта, який внесено розробником на 

розгляд Кабінету Міністрів України, у разі складення повноважень або 

відставки Кабінету Міністрів України? 

 

А) проект акта вважається схваленим;  

Б) Секретаріат Кабінету Міністрів України повертає проекти актів 

головним розробникам для повторного їх внесення в разі потреби на розгляд 

Кабінету Міністрів після набуття повноважень новосформованим Кабінетом 

Міністрів; 

В) Секретаріат Кабінету Міністрів України залишає проект акта до набуття 

повноважень новосформованого Кабінету Міністрів; 

Г) проект акта повертається розробникові. 

 

21. Які проекти актів Кабінету Міністрів України повинні 

проходити громадське обговорення? 

 

А) проекти актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав 

та обов’язків громадян, а також проектів, які передбачають надання пільг, 

переваг окремим суб’єктам господарювання, делегування функцій, повноважень 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, зокрема, 

організаціям недержавної форми власності; 

Б) проекти актів, що стосуються функціонування місцевого 

самоврядування чи інтересів територіальних громад; 

В) проекти актів, що потребують проведення громадської антикорупційної 

експертизи; 

Г) усі проекти актів. 

 

22. Ким обов’язково погоджується  проект акта Кабінету Міністрів 

України, що подається розробником до Мін’юсту для проведення правової 

експертизи? 

 

А) керівником юридичної служби відповідного органу; 

Б) керівником структурного підрозділу з питань запобігання і виявлення 

корупції; 

В)керівником відділу документообігу та інформаційно-технічного 

забезпечення;  

Г) керівником відділу бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного 

фінансування. 
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23.  У який строк Мін’юст надсилає розробникові висновок за 

результатами правової експертизи до проекту акта Кабінету Міністрів 

України? 

 

А) в одноденний строк; 

Б) строк, що становить не більш як 10 календарних днів; 

В) строк, що становить не більш як 10 робочих днів;  

Г) строк, що становить не більш як 15 робочих днів. 

 

24.  Хто є суб’єктом внесення проектів актів Кабінету Міністрів 

України на розгляд Уряду? 

 

А) міністр, який не очолює міністерство, головні розробники - міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади (крім тих органів, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних 

міністрів), державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міська держадміністрація; 

Б) міністр, який не очолює міністерство, головні розробники - міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади (крім тих органів, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних 

міністрів); 

В) центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра; 

Г) міністр, який очолює міністерство. 

 

25. Хто підписує супровідний лист, пояснювальну записку, довідку 

про погодження, протокол узгодження позицій до проекту акта Кабінету 

Міністрів України? 

 

А) керівник юридичної служби відповідного органу; 

Б) Міністр Кабінету Міністрів України; 

В) керівник органу, який є головним розробником; 

Г) керівник органу, який є головним розробником, або особа, що його 

заміщує. 

 

26. Хто встановлює порядок проведення експертизи проектів актів, 

поданих до Кабінету Міністрів України? 

 

А) Прем’єр-міністр України; 

Б) Міністр Кабінету Міністрів України; 

В) Державний секретар Кабінету Міністрів України; 
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Г) Юридичний департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

 

27. Що подається на розгляд Кабінету Міністрів України для 

вирішення питань суспільно-економічного життя, які потребують 

визначення концептуальних засад реалізації державної політики, 

пріоритетів та стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку, 

послідовності дій, вибору оптимальних шляхів і способів розв’язання 

проблеми, проведення реформ? 

 

А) комунікативний план; 

Б) пояснювальна записка; 

В) політична пропозиція; 

Г) прес-реліз. 

 

28. Які розділи повинна включати концепція реалізації державної 

політики у відповідній сфері? 

 

А) проблема, яка потребує розв’язання; мета і строки реалізації концепції; 

шляхи і способи розв’язання проблеми; очікувані результати; фінансово-

економічне обґрунтування; 

Б) проблема, яка потребує розв’язання; мета і строки реалізації концепції; 

шляхи і способи розв’язання проблеми; прогноз впливу на ключові інтереси 

заінтересованих сторін; очікувані результати; обсяг фінансових, матеріально-

технічних, трудових ресурсів; 

В) проблема, яка потребує розв’язання; мета і строки реалізації концепції; 

шляхи і способи розв’язання проблеми; критерії результативності та проведення 

моніторингу; фінансово-економічне обґрунтування; 

Г) проблема, яка потребує розв’язання; шляхи і способи розв’язання 

проблеми; очікувані результати; обсяг фінансових, матеріально-технічних, 

трудових ресурсів. 

 

29. Яким нормативно-правовим актом схвалюється концепція 

реалізації державної політики у відповідній сфері? 

 

А) Указом Президента України. 

Б) постановою Кабінету Міністрів України; 

В) законом України; 

Г) розпорядженням Кабінету Міністрів України; 

 

30.  У який строк подається на розгляд Кабінету Міністрів України 

концепція закону? 
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А) не пізніше ніж за два місяці до завершення строку, встановленого для 

розроблення закону; 

Б) через 15 календарних днів після завершення строку, встановленого для 

розроблення закону; 

В) не пізніше ніж за місяць до завершення строку, встановленого для 

розроблення закону; 

Г) через 10 календарних днів після завершення строку, встановленого для 

розроблення закону. 

 

31.  Протягом якого строку міністерство подає на розгляд Кабінету 

Міністрів України план заходів щодо реалізації концепції реалізації 

державної політики у відповідній сфері? 

 

А) через шість місяців після схвалення концепції реалізації державної 

політики у відповідній сфері; 

Б) протягом двох місяців після схвалення концепції реалізації державної 

політики у відповідній сфері; 

В) через один місяць після схвалення концепції реалізації державної 

політики у відповідній сфері; 

Г) протягом одного місяця після схвалення концепції реалізації державної 

політики у відповідній сфері. 

 

32. У який строк Голови обласних, Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій подають у встановленому Кабінетом Міністрів 

порядку щороку звіти про результати діяльності очолюваних ними органів? 

 

А) до 31 грудня; 

Б) до 15 лютого; 

В) до 1 березня; 

Г) до 1 квітня.  

 

33.  Хто забезпечує виконання законів України, постанов Верховної 

Ради, актів Президента України та Кабінету Міністрів, доручень Прем’єр-

міністра? 

 

А) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

Б) міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим; 

В) центральні та місцеві органи виконавчої влади; 

Г) міністерства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 
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34. Що таке електронне урядування у розумінні Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні? 

 

А) форма організації державної влади за допомогою систем локальних 

інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що 

забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить 

максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, 

юридичних осіб, неурядових організацій;  

Б) форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян;  

В) єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної 

взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

громадянами та суб’єктами господарювання;  

Г) форма організації державного управління, яка широко застосовуючи 

новітні інформаційно-комунікаційні технології, забезпечує якісно новий рівень 

відкритої взаємодії держави та суспільства, надання повного комплексу 

державних послуг для всіх категорій громадян та суб’єктів господарювання. 

 

35. Що є основною метою Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні? 
 

А) формування ефективної системи електронного урядування в Україні для 

задоволення інтересів та потреб фізичних та юридичних осіб, вдосконалення 

системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та 

стимулювання соціально-економічного розвитку країни; 

Б) визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективної 

системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб 

фізичних та юридичних осіб, вдосконалення системи державного управління, 

підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного 

розвитку країни; 

В) удосконалення нормативно-правової бази в сфері електронного 

урядування для формування ефективної системи електронного урядування в 

Україні; 

Г) визначення засад та створення умов для досягнення європейських 

стандартів якості послуг,  відкритості та прозорості діяльності органів державної 
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влади та органів місцевого самоврядування для формування ефективної системи 

електронного урядування в Україні. 

 

36. На який період передбачена реалізація Концепції електронного 

урядування в Україні? 

 

А) на період 2019- 2020 років; 

Б) на період 2017-2020 років; 

В) на період 2018-2020 років; 

Г) на період до 2020 року. 

 

37.  За якими основними принципами здійснюється реалізація 

Концепції електронного урядування в Україні? 

 

А) цифровий за замовчуванням, одноразове введення інформації, 

сумісність за замовчуванням,  доступність та залучення громадян, відкритість та 

прозорість, довіра та безпека; 

Б) цифровий за замовчуванням, одноразове введення інформації, 

сумісність за замовчуванням,  доступність та залучення громадян, відкритість та 

прозорість, довіра та безпека, орієнтованість на інтереси і потреби споживачів 

послуг; 

В) цифровий за замовчуванням, одноразове введення інформації,  

доступність та залучення громадян, відкритість та прозорість, єдині технічні 

стандарти; 

Г) цифровий за замовчуванням, одноразове введення інформації,  

орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг, доступність та залучення 

громадян, відкритість та прозорість, довіра та безпека. 

 

38. Що означає принцип «цифровий за замовчуванням» у розумінні 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні?  

 

А) забезпечення будь-якої діяльності органів влади передбачає електронну 

форму реалізації, а планування та реалізацію будь-якої реформи, проекту чи 

завдання – із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; 

Б) забезпечення будь-якої діяльності органів влади (у тому числі надання 

публічних послуг, забезпечення міжвідомчої взаємодії, взаємодії з фізичними та 

юридичними особами, інформаційно-аналітичної діяльності) передбачає 

електронну форму реалізації як пріоритетну, а планування та реалізацію будь-
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якої реформи, проекту чи завдання – із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій; 

В) забезпечення будь-якої діяльності центральних органів виконавчої 

влади (у тому числі надання публічних послуг, забезпечення міжвідомчої 

взаємодії, взаємодії з фізичними та юридичними особами, інформаційно-

аналітичної діяльності) передбачає електронну форму реалізації як пріоритетну, 

а планування та реалізацію будь-якої реформи, проекту чи завдання – із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; 

Г) переведення у цифровий формат тих аналогових систем, розвиток та 

підтримка яких є очевидно невигідними та неефективними. 

 

39. Що означає принцип «одноразове введення інформації» у 

розумінні Концепції розвитку електронного урядування в Україні? 

 

А) реалізація підходу, за якого фізичні та юридичні особи лише один раз 

подають інформацію до органів влади, а у подальшому ця інформація повторно 

використовується органами влади для надання публічних послуг та виконання 

інших владних повноважень з дотриманням вимог захисту інформації та 

персональних даних; 

Б) реалізація підходу, за якого інформація про фізичних та юридичних осіб 

лише один раз вноситься до базових реєстрів та у подальшому повторно 

використовується органами влади для надання публічних послуг та виконання 

інших владних повноважень; 

В) однократне введення та багаторазове використання даних та інформації 

з використанням ІКТ;  

Г) реалізація підходу, за якого інформація про фізичних та юридичних осіб 

повторно використовується органами влади для надання публічних послуг та 

виконання інших владних повноважень з використанням засобів електронної 

взаємодії органів виконавчої влади. 

 

40. Що означає принцип «сумісність за замовчуванням» у розумінні 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні? 

 

А) органи державної влади та органи місцевого самоврядування не 

застосовують технологічні рішення для громадян, та бізнесу й інших органів, які 

мають специфічну технологію або не відповідають їх реальним потребам з метою 

забезпечення сумісності;  
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Б) здійснення проектування та функціонування інформаційно-

телекомунікаційних систем в органах влади відповідно до єдиних закритих вимог 

та стандартів для забезпечення їх подальшої сумісності та електронної взаємодії 

та повторного використання; 

В) органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

обмінюються своїми рішеннями, специфікаціями, інструментами та 

компонентами з іншими органами та співпрацюють під час розроблення спільних 

рішень з упровадження інформаційних систем; 

Г) здійснення проектування та функціонування інформаційно-

телекомунікаційних систем в органах влади відповідно до єдиних відкритих 

вимог та стандартів для забезпечення їх подальшої сумісності та електронної 

взаємодії та повторного використання. 

 

41. За якими трьома напрямами визначено виконання комплексних 

заходів для досягнення мети Концепції розвитку електронного урядування 

в Україні? 

А) модернізація публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і 

бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; модернізація 

державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; 

управління розвитком електронного урядування; 

Б) впровадження державних електронних послуг; розвиток взаємодії влади, 

громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; 

модернізація державного управління; 

В) розвиток електронних послуг; розвиток електронної демократії; 

модернізація державного управління; 

Г) удосконалення адміністративних процесів в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування шляхом використання інформаційно-

телекомунікаційних технологій; створення інформаційної інфраструктури 

електронного урядування; підвищення ефективності управління розвитком 

електронного урядування. 

 

42. Якими є основні завдання напряму «Модернізація публічних 

послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій»? 

 

А) розвиток електронних послуг, розвиток електронної демократії, 

розвиток відкритих даних, розвиток електронної взаємодії; 
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Б) розвиток електронних послуг, розвиток відкритих даних, розвиток 

електронних інструментів залучення громадян, розвиток електронної 

ідентифікації та довірчих послуг; 

В) розвиток електронних послуг, розвиток відкритих даних, розвиток 

електронних інструментів залучення громадян; 

Г) розвиток електронних послуг, розвиток відкритих даних, розвиток 

розвиток електронної ідентифікації, розвиток електронного документообігу. 

 

43. Якими є основні завдання напряму «Модернізація державного 

управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій»? 

 

А) розвиток електронних послуг, розвиток електронної взаємодії, розвиток 

електронного документообігу; 

Б) розвиток електронної взаємодії, розвиток інструментів залучення, 

електронне урядування базовими галузями та підтримка пріоритетних реформ; 

В) розвиток електронної взаємодії, розвиток електронного документообігу, 

формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 

електронного урядування; 

Г) розвиток електронної взаємодії, розвиток електронного документообігу, 

електронне урядування базовими галузями та підтримка пріоритетних реформ. 

 

44. Якими є основні завдання напряму «Управління розвитком 

електронного урядування»? 

 

А) формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 

електронного урядування, освоєння технологій інтерактивної взаємодії органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами і 

суб’єктами господарювання;  

Б) впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері 

електронного урядування, підвищення ефективності управління розвитком 

електронного урядування; 

В) формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 

електронного урядування, підвищення ефективності управління розвитком 

електронного урядування; 

Г) формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 

електронного урядування, підвищення ефективності державного управління. 

 

45. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні? 
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А) за рахунок коштів державного бюджету, затверджених на відповідний 

рік, а також інших не заборонених законодавством джерел; 

Б) за рахунок коштів виключно державного та місцевих бюджетів, 

затверджених на відповідний рік; 

В) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та коштів  

міжнародних організацій; 

Г) за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, затверджених на 

відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел. 

 

46.  З урахуванням якого принципу здійснюється проектування та 

функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем в органах 

влади? 

 

А) відкритість та прозорість; 

Б) подолання цифрової нерівності; 

В) цифровий за замовчуванням; 

Г) сумісність за замовчуванням. 

 

47.  Відповідно до яких вимог, здійснюється створення, розвиток та 

експлуатація інформаційно-телекомунікаційних систем органів влади? 

 

А) з урахуванням необхідності їх сумісності з базовою інформаційно-

телекомунікаційною інфраструктурою електронного урядування та вимог 

законодавства у сфері захисту інформації; 

Б) вимог законодавства у сфері захисту інформації; 

В) з врахуванням принципу «цифровий за замовчуванням»; 

Г) створення, розвиток та експлуатація інформаційно-телекомунікаційних 

систем органів влади здійснюється за рішенням керівника органу влади. 

  

48. Який із принципів передбачає електронну форму реалізації як 

пріоритетну? 

 

А) доступність та залучення громадян; 

Б) одноразове введення інформації; 

В) цифровий за замовчуванням; 

Г) сумісність за замовчуванням. 

 

49. В чому полягає модернізація державного управління за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій? 
 

А) у реформі наявної системи державного управління; 



16 

 

 
 

Б) у проведенні реінжинірингу існуючих та проектування оновлених 

адміністративних процесів в органах влади, оптимізованих з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на електронну 

взаємодію та спільну роботу; 

В) у формуванні ефективної системи державного управління, що відповідає 

принципам публічного адміністрування ЄС з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

Г) у запровадженні інноваційних інформаційно-телекомунікаційних 

систем в органах влади з метою надання якісних публічних послуг фізичним та 

юридичним особам в електронному вигляді та налагодження ефективної 

взаємодії влади з громадянами та бізнесом.  

 

50. Якими є основні завдання із забезпечення розвитку електронного 

урядування у базових галузях України? 

 

А) розроблення комплексного плану розвитку електронного урядування у 

базових галузях України; 

Б) створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, 

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

В) запровадження інформаційно-телекомунікаційних систем підтримки 

прийняття управлінських рішень та автоматизації адміністративних процесів;  

Г) забезпечення координації дій органів влади з формування, виконання та 

реалізації програм та проектів розвитку електронного урядування. 

 

51. Які інструментами електронної демократії, що застосовуються 

сьогодні в Україні як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні 

найбільш поширені?  

 

А) електронні консультації, електронні петиції, електронні звернення, 

бюджети участі (громадські бюджети); 

Б) електронні вибори, електронні референдуми, електронні петиції, 

електронні консультації; 

В) електронні чати, електронні форуми, електронні звернення; 

Г) бюджет участі, електронне голосування, електронні плебісцити, 

електронні петиції. 

 

52. Що таке електронне звернення у розумінні Концепції розвитку 

електронної демократії в Україні? 
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А) звернення, надіслане з використанням Інтернету, електронних засобів 

зв’язку;  

Б) форма звернення, надіслана до органів влади на офіційну електронну 

адресу; 

В) звернення до органів влади надіслане в електронній формі; 

Г) письмове звернення, надіслане з використанням Інтернету, електронних 

засобів зв’язку. 

 

53. Що таке бюджет участі у розумінні Концепції розвитку 

електронної демократії в Україні? 

 

А) механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, 

який передбачає створення місцевого фонду розвитку територіальної громади, 

для спільного фінансування проектів розвитку територіальної громади;  

Б) механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, 

спрямований на залучення громадян до участі в бюджетному процесі, зокрема 

шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів бюджетних витрат чи 

подання проектів, об’єднання в проектні команди, голосування за такі проекти, 

здійснення контролю за їх реалізацією; 

В) інструмент громадського контролю за витрачанням бюджетних коштів 

міста/ ОТГ, що передбачає можливість голосування за визначення пріоритетів 

бюджетних витрат та проектів, що реалізуються місцевою владою;  

Г) демократичний процес дискусії та прийняття рішень, що передбачає 

створення інструменту, який дозволяє реалізувати громадські ініціативи, і надає 

можливість кожному мешканцю населеного пункту вирішувати, в який спосіб 

витрачати частину муніципального бюджету.  

 

54. Що таке електронна готовність у розумінні Концепції розвитку 

електронної демократії в Україні? 

 

А) здатність громадян та бізнесу взаємодіяти із владою за допомогою 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

Б) здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

яка залежить від ресурсів, компетенцій, інфраструктури, нормативно-правового 

забезпечення; 

В) міжнародний індекс, що вимірює рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в органах влади; 

Г) здатність органів влади до надання якісних електронних послуг для 

підвищення рівня життя та добробуту громадян. 
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55. Що таке інструменти електронної демократії у розумінні 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні? 

 

А) механізм взаємодії влади з громадськістю, що передбачають 

використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

Б) електронні засоби, що підвищують участь громадян в управління 

державними справами;  

В) засоби для забезпечення формування та реалізації державної політики, 

визначені законодавством; 

Г) засоби для забезпечення формування та реалізації державної політики, 

розвитку самоврядування шляхом використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в демократичних процесах. 

 

56. Що таке електронний референдум у розумінні Концепції 

розвитку електронної демократії в Україні? 

 

А) всеукраїнський референдум з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, електронних засобів для прийняття громадянами 

рішень з важливих справ держави та суспільства на загальнодержавному та 

місцевому рівні; 

Б) всеукраїнський або місцевий референдум з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів для прийняття 

громадянами рішень з важливих справ держави та суспільства на 

загальнодержавному та місцевому рівні; 

В) держаний або місцевий референдум з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, електронних засобів для прийняття громадянами 

рішень з важливих справ держави та суспільства на загальнодержавному та 

місцевому рівні; 

Г) форма безпосереднього волевиявлення громадян, що виражається у 

голосуванні по найбільш значущим питанням загальнодержавного, 

регіонального або місцевого масштабу із застосуванням мережі Інтернет. 

 

57.  Що таке підзвітність громадянину у розумінні Концепції 

розвитку електронної демократії в Україні? 

 

А) наявність правил, норм і механізму для відкритого доступу громадянам 

щодо діяльності суб’єктів владних повноважень; 

Б) механізм за допомогою якого досягається баланс владних повноважень 

органу влади і покладеної на нього відповідальності;  
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В) розміщення і постійне оновлення міністерствами, іншими 

центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до 

вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;  

Г) забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів 

виконавчої влади шляхом її оприлюднення у мережі Інтернет.  

 

58. У чому полягає мета Концепції розвитку електронної демократії 

в Україні? 

 

А) у формуванні політичних, організаційних, технологічних та 

ідеологічних умов розвитку електронної демократії в Україні; 

Б) у визначені напрямів, механізмів і строків формування ефективної 

системи електронної демократії в Україні; 

В) у створенні правового поля для участі громадськості у прийнятті 

державних рішень, здійснення впливу на формування і реалізацію державної 

політики; 

Г) у виявленні проблем розвитку та формування ефективної системи 

електронної демократії. 

 

59. Що таке електронні консультації у розумінні Концепції розвитку 

електронної демократії в Україні? 

 

А) форма консультаційного застосування шляхом інформаційно-

комунікаційних технологій та електронних засобів, що мають рекомендаційний 

характер для органів державної влади; 

Б) участь громадян і представників громадянського суспільства за їх 

власною ініціативою у розвитку самоврядування, формуванні та реалізації 

державної політики, її моніторингу та оцінці, у процесах прийняття рішень; 

В) форма публічних консультацій, що передбачає, зокрема, оприлюднення 

проектів актів органів державної влади або питань, що потребують вирішення, 

для отримання пропозицій та зауважень; 

Г) звернення, надіслане з використанням електронних засобів зв’язку до 

органів влади з метою спільного обміну думками, надання роз’яснення з певного 

питання. 

 

60. Що із нищенаведеного є одним із основних принципів, на якому 

базується досягнення мети Концепції  розвитку електронної демократії в 

Україні? 

 

А) підтримка та впровадження фундаментальних свобод, права людини, 

включаючи свободу та право доступу до інформації; 
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Б) цифровий за замовчуванням; 

В) сумісність за замовчуванням; 

Г) усі відповіді вірні. 

 

61. Що із наведеного передбачається здійснити на першому етапі 

реалізації Концепції  розвитку електронної демократії в Україні? 

 

А) впровадження електронного голосування, а також електронного 

виборчого процесу, електронних референдумів та електронних плебісцитів; 

Б) формування нормативно-правового забезпечення у сфері електронної 

демократії згідно з міжнародними нормами і стандартами; 

В) створення умов для належного ресурсного забезпечення електронної 

демократії; 

Г) проведення дослідження стану розвитку електронної демократії в 

Україні. 

 

62. Що із наведеного передбачається досягнути на другому етапі 

реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні? 

А) удосконалення механізму висвітлення інформації про діяльність органів 

державної влади; 

Б) вироблення єдиної державної політики у сфері становлення та розвитку 

електронної демократії; 

В) створення широкої коаліції з розвитку електронної демократії в Україні 

за участю всіх заінтересованих сторін; 

Г) забезпечення базових елементів електронної демократії в усіх сферах 

суспільного життя. 

 

63. У скільки етапів та на який період передбачено реалізацію 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні? 

 

А) у три етапи: на період 2017-2019, 2020-2022 та 2023-2025 років; 

Б) у два етапи: на період 2017-2020 та 2021-2025 років;  

В) у два етапи: на період 2017-2018 та 2019-2020 років;  

Г) в один етап на період до 2020 року. 

 

64. Що є ключовим індикатором успішності реалізації Концепції 

розвитку електронної демократії  в Україні на перших етапах?  
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А) підвищення готовності органів державної влади, фізичних та 

юридичних осіб до використання можливостей електронної демократії; 

Б) поліпшення інвестиційної привабливості, ділового клімату та 

конкурентоспроможності держави; 

В) підвищення залученості громадян до прийняття управлінських рішень; 

Г) динаміка показника електронної участі згідно з міжнародними оцінками; 

 

65. Хто, крім органів державної влади, має забезпечувати 

формування та впровадження електронної демократії? 

 

А) органи місцевого самоврядування, громадяни та їх об’єднання, особи 

без громадянства, представники бізнесу та політичні партії; 

Б) громадяни та представники бізнесу, політичні партії, волонтери; 

В) громадяни, фізичні та юридичні особи, інші заінтересовані 

стейкхолдери; 

Г) громадяни, інститути громадянського суспільства, політики та політичні 

інституції, засоби масової інформації та бізнес-спільнота. 

 

66. Що визначено основними елементами Плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні? 
 

А) найменування заходу, строк виконання, відповідальні за виконання, 

партнери, очікуваний результат; 

Б) конкретні заходи, відповідальні виконавці, строки виконання та 

індикатори виконання завдань; 

В) зміст основного завдання, найменування заходу, строк виконання 

відповідальні виконавці , індикатори виконання; 

Г) зміст заходів, джерела фінансування, строк виконання, відповідальні 

за виконання, індикатор оцінки результативності виконання. 

 

67. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні? 

 

А) за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших не 

заборонених законодавством джерел; 

Б) за рахунок коштів виключно державного та місцевих бюджетів, 

затверджених на відповідний рік; 

В) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та коштів  

міжнародних організацій; 

Г) за рахунок коштів державного бюджету, затверджених на відповідний 

рік, а також інших не заборонених законодавством джерел. 
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68. Яким шляхом здійснюється забезпечення впровадження та 

доступності інструментів електронної демократії? 

 

А) інформаційних кампаній та створення національної платформи, що 

дасть змогу впровадити систему обміну знаннями і підвищити обізнаність 

суспільства щодо інструментів електронної демократії. 

Б) впровадження пілотних ініціатив у сфері е-демократії для підвищення 

рівня залучення громадян на місцевому та регіональному рівнях; 

В) проведення дослідження стану розвитку електронної демократії в 

Україні та доступності інформаційно-комунікаційних технологій для осіб з 

інвалідністю та створення інтерактивної карти візуалізації сучасного стану 

розвитку сфери електронної демократії в Україні. 

Г) забезпечення можливості використання інформаційно-

телекомунікаційних систем особами з інвалідністю, зокрема із сенсорними 

порушеннями. 

 

69. Що означає електронна послуга у розумінні Концепції розвитку 

системи електронних послуг в Україні? 

 

А) адміністративна та інша публічна послуга, що надається суб’єкту 

звернення в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, 

телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем; 

Б) державна та інша публічна послуга, що надається суб’єкту звернення 

органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування в 

електронній формі;  

В) державна або муніципальна послуга, що надається органами виконавчої 

влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими 

уповноваженими суб’єктами, надання якої пов’язане з реалізацією владних 

повноважень в електронному вигляді; 

Г) публічна послуга, що надається в електронній формі за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

70. Що є основною метою Концепції розвитку системи електронних 

послуг в Україні? 

 

А) визначення напрямів, механізму і строків формування ефективної 

системи електронних послуг в Україні з метою формування стратегії розвитку 

зручних та якісних електронних послуг для населення; 

Б) визначення напрямів, механізму і строків формування ефективної 

системи електронних послуг в Україні для задоволення інтересів фізичних та 
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юридичних осіб через розвиток і підтримку доступних та прозорих, безпечних та 

некорупційних, найменш затратних, швидких та зручних електронних послуг; 

В) визначення напрямів концептуальної моделі, які повинні 

реалізовуватися на базі єдиного державного порталу адміністративних послуг; 

Г) визначення єдиної моделі та підходу до формування ефективної системи 

електронних послуг в Україні для задоволення інтересів фізичних та юридичних 

осіб. 

 

71. Яким органом здійснюється координація та контроль за 

реалізацією Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні? 

 

А) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері надання адміністративних послуг;  

Б) Кабінетом Міністрів України; 

В) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері у сфері розвитку електронного урядування; 

Г) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері надання адміністративних послуг, разом з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері розвитку електронного урядування. 

 

72. У скільки етапів передбачено реалізацію Концепції розвитку 

системи електронних послуг в Україні? 

 

А) в один етап; 

Б) у два етапи; 

В) у три етапи; 

Г) у чотири етапи. 

 

73. Що використовує Концептуальна модель системи електронних 

послуг? 

 

А) формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 

яка забезпечує надання електронних послуг; 

Б) надання адміністративних послуг, які повинні бути інтегровані в єдиний 

державний портал надання адміністративних послуг згідно з єдиними 

встановленими вимогами, відкритими форматами та протоколами; 

В) сервіс-орієнтований підхід, модульний принцип з метою поєднання та 

повторного використання її компонентів під час запровадження нових 

електронних послуг; 
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Г) формування єдиної системи електронної ідентифікації та автентифікації 

для доступу до всіх електронних послуг з одного місця. 

 

74. На які саме рівні поділяється Концептуальна модель системи 

електронних послуг? 

 

А) місцевий, регіональний, загальнодержавний; 

Б) презентаційний рівень, рівень взаємодії; 

В) рівень даних, рівень взаємодії та презентаційний рівень; 

Г) рівень даних, рівень сервісів, рівень взаємодії. 

 

75. Що таке рівень даних концептуальної моделі системи 

електронних послуг у розумінні Концепції розвитку системи електронних 

послуг в Україні? 

 

А) вищий рівень концептуальної моделі, який повинен реалізовуватися на 

базі єдиного державного порталу адміністративних послуг; 

Б) вищий рівень концептуальної моделі, який містить компоненти для 

формування електронних послуг; 

В) нижчий рівень концептуальної моделі, який містить компоненти для 

формування електронних послуг; 

Г) отримання адміністративної послуги на підставі даних, відомих про 

фізичну або юридичну особу. 

 

76. Яке значення терміну «електронна ідентифікація у розумінні 

Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні? 

 

А) електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну 

ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної, телекомунікаційної, 

інформаційно-телекомунікаційної системи, а також походження та цілісність 

електронних даних; 

Б) процедура розпізнавання користувача в системі, як правило за 

допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої апріорної 

інформації про нього, яка сприймається системою; 

В) процес формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи, 

яка забезпечує надання електронних послуг; 

Г) процес використання ідентифікаційних даних особи в електронній 

формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника 

юридичної особи. 

 

77. Хто повинен долучатися до популяризації електронних послуг?  
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А) центральні органи виконавчої влади; 

Б) засоби масової інформації, громадські організації; 

В) волонтери та інститути громадянського суспільства; 

Г) міжнародні організації, рекламні агентства. 

 

78. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні?  

 

А) коштів державного і місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених 

законодавством джерел; 

Б) коштів державного бюджету та коштів партнерів; 

В) коштів державного та місцевих бюджетів, а також міжнародних донорів; 

Г) виключно коштів державного і місцевих бюджетів. 

 

79. Як плануються обсяги видатків на виконання заходів Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні? 

 

А) один раз на наступні п’ять років з урахуванням можливостей 

державного та місцевих бюджетів; 

Б) уточняються один раз на три наступні роки з урахуванням можливостей 

державного та місцевих бюджетів; 

В) при формуванні доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; 

Г) уточняються щороку з урахуванням можливостей державного та 

місцевих бюджетів, конкретизації заходів за результатами їх виконання у 

попередні роки. 

 

80. Що означає рівень взаємодії  концептуальної моделі системи 

електронних послуг у розумінні Концепції розвитку системи електронних 

послуг в Україні? 

 

А) процес використання ідентифікаційних даних особи в електронній 

формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника 

юридичної особи; 

Б) центральний рівень концептуальної моделі, який використовується для 

забезпечення автоматизованого обміну електронними даними та електронними 

документами між її компонентами; 

В) електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну 

ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної, телекомунікаційної, 

інформаційно-телекомунікаційної системи; 
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Г) вищий рівень концептуальної моделі, який повинен реалізовуватися на 

базі єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

 

81. Що таке автентифікація у розумінні Концепції розвитку системи 

електронних послуг в Україні? 

 

А) електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну 

ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної, телекомунікаційної, 

інформаційно-телекомунікаційної системи, а також походження та цілісність 

електронних даних; 

Б) комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та 

нормативних баз, який забезпечує ідентифікацію особи; 

В) процес використання ідентифікаційних даних особи в електронній 

формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника 

юридичної особи; 

Г) електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну 

ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-

телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних; 

 

82. На який період передбачена реалізація Концепції розвитку 

системи електронних послуг в Україні? 

 

А) до 2018 року; 

Б) до 2025 року; 

В) до 2022 року; 

Г) до 2020 року. 

 

83. Що необхідно в першу чергу зробити для запровадження 

електронних послуг згідно з Концепцією розвитку системи електронних 

послуг в Україні? 

 

А) формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 

яка забезпечує надання електронних послуг; 

Б) визначення та планування стадій розвитку системи електронних послуг; 

В) підвищення готовності фізичних та юридичних осіб до використання 

електронних послуг; 

Г) проведення оптимізації існуючих порядків надання адміністративних 

послуг. 
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84. Що означає презентаційний рівень концептуальної моделі 

системи електронних послуг у розумінні Концепції розвитку системи 

електронних послуг в Україні? 

 

А) вищий рівень концептуальної моделі, який повинен реалізовуватися на 

базі єдиного державного порталу адміністративних послуг; 

Б) запровадження електронних форм взаємодії суб’єктів звернення та 

суб’єктів надання адміністративних послуг; 

В) запровадження процесів інформаційного розвитку регіонів і країни, що 

пропонується для реалізації органами влади та місцевого самоврядування; 

Г) нижчий рівень концептуальної моделі, який містить компоненти для 

формування електронних послуг. 

 

85. Що передбачає запровадження четвертої стадії електронних 

послуг згідно з Концепцією розвитку системи електронних послуг в Україні? 

 

А) виконання всіх процедур, передбачених порядком надання послуги, 

відбувається в електронній формі; 

Б) виконання всіх етапів (процедур), передбачених порядком надання 

адміністративної послуги в електронній формі, а також персоналізоване 

планування необхідності отримання адміністративної послуги на підставі даних, 

відомих про фізичну або юридичну особу; 

В) можливість дистанційного доступу суб’єкта звернення до повної, 

актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу за допомогою 

засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних 

систем; 

Г) можливість подання суб’єктом звернення заяви та інших документів, 

необхідних для отримання адміністративної послуги в електронній формі. 

 

86. Що таке зовнішні системи у розумінні Концепції розвитку 

системи електронних послуг в Україні? 

 

А) інформаційні системи третіх осіб (надавачі житлово-комунальних 

послуг тощо), дані з яких можуть використовуватися під час надання 

електронних послуг; 

Б) сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки 

інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів; 

В) інформаційні системи контрагентів та інших корпоративних клієнтів для 

застосування електронної ідентифікації; 

Г) система забезпечення здійснення контролю за якістю надання 

електронних послуг. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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87. Що передбачає запровадження першої стадії електронних послуг 

згідно з Концепцією розвитку системи електронних послуг в Україні? 

 

А) можливість подання суб’єктом звернення заяви та інших документів, 

необхідних для отримання адміністративної послуги в електронній формі; 

Б) визначення та планування стадій розвитку системи електронних послуг; 

В) можливість дистанційного доступу суб’єкта звернення до повної, 

актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу за допомогою 

засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних 

систем; 

Г) визначення та планування основних та допоміжних стадій розвитку 

електронних послуг.  

 

88. Що передбачається забезпечити на третьому етапі реалізації 

Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні? 

 

А) формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 

надання електронних послуг та визначення єдиних вимог до запровадження 

електронних послуг; 

Б) розподіл електронних послуг за необхідними рівнями довіри до схем 

електронної ідентифікації залежно від наслідків, які можуть бути заподіяні у разі 

компрометації схеми; 

В) оптимізацію порядків надання адміністративних послуг, запровадження 

пріоритетних послуг в електронній формі, широке залучення фізичних та 

юридичних осіб до використання електронних послуг; 

Г) забезпечення надання електронних послуг в усіх сферах суспільного 

життя, надання інтегрованих електронних послуг, а також запровадження 

транскордонних електронних послуг. 

 

89. Що забезпечується на другому етапі реалізації Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні? 

 

А) оптимізація порядків надання адміністративних послуг, запровадження 

пріоритетних послуг в електронній формі, широке залучення фізичних та 

юридичних осіб до використання електронних послуг; 

Б) формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 

яка забезпечує надання електронних послуг; 

В) запровадження електронних форм взаємодії суб’єктів звернення та 

суб’єктів надання адміністративних послуг; 
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Г) скорочення кількості та спрощення етапів, які передбачені порядком 

надання адміністративної послуги. 

 

90. Яку кількість пріоритетних послуг передбачається запровадити 

в електронній формі першочергово згідно з Переліком пріоритетних послуг 

Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні? 

А) 20; 

Б) 100; 

В) 45; 

Г) 50. 

 

91. Що таке електронне повідомлення відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання електронної взаємодії 

державних інформаційних ресурсів»? 

 

А) інформація, надана споживачу через телекомунікаційні мережі, яка 

може бути в будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в 

електронному вигляді; 

Б) сукупність цифрових даних, що можуть бути відтворені, передані, 

збережені та оброблені інформаційними, телекомунікаційними або 

інформаційно-телекомунікаційними системами суб’єктів владних повноважень; 

В) сукупність електронних даних у визначеному форматі, що можуть бути 

відтворені, передані, збережені та оброблені інформаційними або інформаційно-

телекомунікаційними системами суб’єктів владних повноважень; 

Г) спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми з 

використанням електронних пристроїв. 

 

92. Що таке реєстр сервісів відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання електронної взаємодії державних 

інформаційних ресурсів»? 

 

А) сукупність інформаційних систем, що можуть бути використані для 

відтворення, передачі, збереження та оброблення електронних повідомлень 

суб’єктів владних повноважень; 

Б) інформаційна система, яка забезпечує надання інформації про наявні 

інтерфейси прикладного програмування до державних електронних 

інформаційних ресурсів; 

В) сукупність інформаційних систем, яка забезпечує накопичення, облік та 

надання інформації про наявні інтерфейси прикладного програмування до 

державних електронних інформаційних ресурсів 
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Г) інформаційна система, яка забезпечує накопичення, облік та надання 

інформації про наявні інтерфейси прикладного програмування до державних 

електронних інформаційних ресурсів. 

 

93. Яке призначення має система електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів? 

 

А) технологічного забезпечення обміну електронними даними між 

суб’єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних 

ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших 

повноважень відповідно до покладених на них завдань ляхом використання 

сервіс-орієнтованої архітектури, що є інтерфейсами прикладного програмування 

доступу до державних електронних інформаційних ресурсів; 

Б) автоматизації та технологічного забезпечення обміну електронними 

даними між фізичними та юридичними особами з державних електронних 

інформаційних ресурсів під час отримання адміністративних послуг і здійснення 

інших адміністративних процедур; 

В) автоматизації та технологічного забезпечення обміну електронними 

даними між суб’єктами владних повноважень з державних електронних 

інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення 

інших повноважень відповідно до покладених на них завдань; 

Г) автоматизації та забезпечення логічної та семантичної сумісності обміну 

електронними даними між суб’єктами владних повноважень з державних 

електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та 

здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань. 

 

94. Що з наведеного є однією з основних функцій системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів? 

 

А) ведення обліку програмного забезпечення суб’єктів владних 

повноважень, інтегрованих до системи, за допомогою відповідного реєстру; 

Б) надання доступу суб’єктам владних повноважень до інтерфейсів 

прикладного програмування; 

В) забезпечення захищеного обміну електронними повідомленнями між 

суб’єктами владних повноважень з використанням телекомунікаційних мереж 

загального користування або спеціальних телекомунікаційних мереж; 

Г) забезпечення електронної ідентифікації та автентифікації фізичних і 

юридичних осіб. 

 

95. Що з наведеного не є основною функцією системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів? 
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А) забезпечення фіксації часу відправки та отримання електронних 

повідомлень; 

Б) забезпечення сумісності електронних повідомлень та надання 

відомостей, що дозволяють простежити історію руху електронних повідомлень; 

В) забезпечення фіксації дій суб’єктів владних повноважень під час обміну 

даними; 

Г) забезпечення протоколювання працездатності програмного 

забезпечення та дотримання виконання регламентованих процедур під час 

здійснення електронної взаємодії. 

 

96. За яким принципом не відбувається забезпечення електронної 

взаємодії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів»? 

 

А) технологічної нейтральності; 

Б) інформування громадян про запити щодо їх персональних даних; 

В) повторного використання даних та програмних засобів; 

Г) збільшення інформаційної надлишковості та дублювання даних. 

 

97. Що з наведеного не забезпечує Держатель системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів ? 

 

А) підключення державних електронних інформаційних ресурсів до 

системи; 

Б) сумісність державних електронних інформаційних ресурсів на 

організаційному рівні шляхом укладання відповідних договорів на безоплатній 

основі щодо інформаційної взаємодії, використання реєстру сервісів та 

централізованих довідників; 

В) логічну сумісність державних електронних інформаційних ресурсів 

шляхом використання єдиних відкритих форматів обміну електронними даними, 

єдиних класифікаторів та довідників; 

Г) сумісність державних електронних інформаційних ресурсів на техніко-

технологічному рівні шляхом використання єдиних відкритих протоколів обміну 

електронними даними, визначення єдиних вимог до розробки та роботи 

інтерфейсів прикладного програмування. 

 

98. Що з наведеного не забезпечує Адміністратор системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів? 
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А) адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування 

системи; 

Б) формування та ведення реєстру сервісів; 

В) захист та зберігання інформації, яка обробляється в системі; 

Г) функціонування системи. 

 

99. Які державні електронні інформаційні ресурси підлягають 

підключенню до системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів? 

 

А) всі державні електронні інформаційні ресурси; 

Б) базові державні електронні інформаційні ресурси; 

В) державні електронні інформаційні ресурси, отримання даних з яких 

необхідне суб’єктам владних повноважень під час надання адміністративних 

послуг і здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань; 

Д) державні електронні інформаційні ресурси, отримання даних з яких 

необхідне фізичним і юридичним особам під час отримання адміністративних 

послуг і здійснення інших адміністративних процедур. 

 

100. За яку плату суб’єкти владних повноважень надають дані через 

інтерфейс прикладного програмування? 

 

А) за плату встановлену рішенням суб’єкта владних повноважень; 

Б) за плату встановлену рішенням Адміністратора системи; 

В) в розмірі 0,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Г) безоплатно. 


