
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

1. Поняття «корупція» законодавчо закріплено у: 

2. До суб’єктів, на яких не поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції», відносяться: 

3. До осіб, які для цілей Закону України прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

відносяться: 

4. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, є: 

5. Національне агентство з питань запобігання корупції це: 

6. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції 

призначається на посаду строком на: 

7. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції 

призначається на посаду: 

8. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції 

може бути громадянин України, не молодший: 

9. Одна і та сама особа не може обіймати посаду Голови Національного 

агентства з питань запобігання корупції: 

10. Повноваження Голови Національного агентства з питань запобігання 

корупції припиняються достроково у разі досягнення ним: 

11. Рішенням Голови Національного агентства з питань запобігання 

корупції можуть створюватися не більше: 

12. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення голові Національного агентства з питань запобігання корупції 

може бути здійснено виключно: 

13. Контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань 

запобігання корупції здійснюється: 

14. Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання 

корупції складається з: 

15. Фінансове забезпечення Національного агентства з питань 

запобігання корупції здійснюється за рахунок: 

16. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) 

визначаються: 

17. Парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції 

проводяться: 

18. Вартість подарунку, який приймається одноразово службовими 

особами та який відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність, не 

повинна перевищувати розмір: 

19. Обмеження щодо вартості подарунків, які приймаються службовими 

особами, не поширюється на подарунки, які: 

20. У випадку наявності в службової особи сумнівів щодо можливості 

одержання нею подарунка вона має право письмово звернутися для одержання 

консультації з цього питання до: 

21. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, забороняється: 

22. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, забороняється укладати трудові договори з особами 



щодо яких вони здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки 

чи прийняття відповідних рішень, упродовж: 

23. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, забороняється представляти інтереси будь-якої 

особи у справах, в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, 

організація, в якому вони працювали на момент припинення зазначеної 

діяльності, впродовж: 

24. Обмеження спільної роботи близьких осіб не стосуються: 

25. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги обмежень щодо 

спільної роботи близьких осіб,  відповідні особи вживають заходів щодо 

усунення таких обставин у: 

26. Керівник органу або безпосередній керівник особи після отримання 

повідомлення про наявність у підлеглої йому особи конфлікту інтересів 

приймає рішення щодо врегулювання такого конфлікту впродовж: 

27. Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку 

одержання від особи повідомлення про наявність у неї конфлікту інтересів, 

роз’яснює такій особі порядок її дій упродовж: 

28. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту 

інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до: 

29. Якщо у діях особи, яка зверталася та отримала підтвердження про 

відсутність конфлікту інтересів, згодом було виявлено конфлікт інтересів, вона: 

30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, в умовах конфлікту інтересів, здійснюється: 

31. Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, в умовах конфлікту інтересів, 

здійснюється: 

32. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах конфлікту 

інтересів, здійснюється: 

33. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, в умовах конфлікту інтересів, здійснюється: 

34. У разі виникнення конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до 

складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона: 

35. В разі наявності в особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування,  підприємств чи корпоративних прав, 

то вона зобов’язана після призначення (обрання) на посаду передати в 

управління іншій особі протягом: 

36. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування затверджуються: 

37. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у 

такі терміни: 

38. Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, визначається: 



39. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, подається шляхом: 

40. Суб’єкт декларування декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, має право подати виправлену 

декларацію упродовж: 

41. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, вказується цінне рухоме майно, вартість якого 

перевищує: 

42. Сукупна вартість подарунків, отриманих службовою особою від 

однієї особи (групи осіб) протягом року, не повинна перевищувати: 

43. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, знаходиться у 

відкритому доступі: 

44. Суб’єкт декларування декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, в разі отримання письмового 

повідомлення від Національного агентства з питань запобігання корупції про 

неподання відповідної декларації, повинен її подати впродовж: 

45. Перелік посад з високим рівнем корупційних ризиків 

затверджується: 

46. Вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з 

метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх 

сім’ї майну і одержаним ними доходам здійснюється: 

47. Суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування (особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) 

вважається: 

48. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкт декларування (особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) 

повинен повідомити про це Національне агентство з питань запобігання 

корупції у такий термін: 

49. Анонімні повідомлення про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції»: 

50. Анонімні повідомлення про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» за наявності підстав розглядаються впродовж: 

51. Термін розгляду анонімного повідомлення про порушення вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» за наявності підстав можуть 

продовжити: 

52. Обов’язкова антикорупційна експертиза, крім антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд 

Верховної Ради України народними депутатами України, здійснюється: 

53. Обов’язкова антикорупційна експертиза проектів нормативно-

правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України, здійснюється: 

54. Спеціальна перевірка за письмовою згодою особи, яка претендує на 

зайняття посади, проводиться у строк, що не перевищує: 

55. У разі ненадання особою, яка претендує на зайняття посади, згоди на 

проведення спеціальної перевірки: 



56. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту 

розбіжностей у відомостях, поданих претендентом на посаду, йому дається 

можливість надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку 

розбіжність упродовж: 

57. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані 

з корупцією правопорушення формується та ведеться: 

58. Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться 

до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, впродовж: 

59. Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, впродовж: 

60. Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції: 

61. Вкажіть яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном 

«корупція»? 

62. Якими з наведених повноважень не наділене Національне агентство з 

питань запобігання корупції: 

63. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного 

агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією: 

64. Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує 

обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам 

у сфері протидії корупції у випадку: 

65. Для якої з перелічених груп органів законом не передбачено 

обов’язкової наявності антикорупційних програм: 

66. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона 

займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, оплачуваною діяльністю: 

67. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або 

визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного 

конфлікту інтересів: 

68. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений 

законом строк добровільно такі обставини не усунуто: 

69. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після 

припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування: 

70. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону 

передбачає: 

71. Які з перелічених суб’єктів належать до близьких осіб особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 



72. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення 

зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів: 

73. Яким категоріям осіб заборонено передавати в управління 

підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в 

органах влади: 

74. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана 

відреагувати на отримане для виконання рішення чи доручення, яке вона 

вважає незаконним: 

75. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо 

політично нейтральної поведінки: 

76. Який з перелічених документів не подається для проведення 

спеціальної перевірки: 

77. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають 

обов’язковому оприлюдненню: 

78. У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності 

державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є 

обов’язковим: 

79. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень 

осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією: 

80. За статусом Національне антикорупційне бюро України це: 

81. Національному агентству з питань запобігання корупції заборонено: 

82. Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним 

з моменту призначення: 

83. Для забезпечення виконання завдань Національного 

антикорупційного бюро України його Директор утворює своїм рішенням не 

більше: 

84. Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь 

Національного антикорупційного бюро становить: 

85. Директор Національного антикорупційного бюро України 

призначається на посаду: 

86. Не може бути призначена на посаду Директора Національного 

антикорупційного бюро особа, яка: 

87. Директор Національного антикорупційного бюро призначається 

строком на: 

88. До осіб, які надають публічні послуги, та є суб’єктами 

відповідальності за корупційні злочини, відносяться: 

89. Службовими особами, що є суб’єктами відповідальності за 

корупційні злочини, є: 

90. Перелік корупційних злочинів вказаний у: 

91. Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють 

досудове розслідування злочинів за умови, що розмір предмета злочину або 

завданої ним шкоди: 

92. Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють 

досудове розслідування злочинів за умови, що суб’єктом відповідальності є: 

93. Суб’єкт відповідальності за ст. 369 КК України (пропозиція, 

обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі): 



94. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що: 

95. Неправомірною вигодою у великому розмірі вважається вигода, що: 

96. Неправомірною вигодою в особливо великому розмірі вважається 

вигода, що: 

97. Зловживання впливом (стаття 369
2
 КК України) – це: 

98. Службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище, у статтях 368, 368
-2

, 369 та 382 Кримінального Кодексу України є: 

99. До повноважень Національного антикорупційного бюро України 

відноситься: 

100. Працівники Національного бюро України не мають права: 

 


