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В С Т У П

Успішне  розвʼязання  тестів  з  навчальної  дисципліни
«Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції»
сприятиме  формуванню  системних  знань  та  практичних
навичок  щодо  порядку  здійснення  та  механізму  фінансового
контролю  за  діяльністю осіб, уповноважених на  виконання
функцій  держави  або  місцевого  самоврядування, розумінню
значення фінансової політики держави і системи електронного
декларування, активізації аналітичної та науково-дослідницької
діяльності студентів, а також розвитку професійних умінь.

Розроблені тести допомагають:
- вивчати об’єкти фінансового контролю згідно  з

вимогами антикорупційного законодавства;
- застосовувати положення Закону України «Про

запобігання корупції» щодо діяльності суб’єктів фінансового
контролю та їх повноважень;

- виявляти  ситуації  конфлікту  інтересів  при
декларуванні за їх    різновидами і небезпекою;

- розуміти  порядок заповнення електронної  декла-
рації;

- оволодіти методикою повної перевірки декларацій;
- ознайомитися  із  порядком  здійснення  моніторингу

способу життя суб’єктів декларування;
- визначити форми і види контролю за електронним

декларуванням.
До  кожного  питання  представлено  чотири  варіанти

відповідей, з яких потрібно обрати одну правильну.
Тести  відповідають  Програмі  навчальної  дисципліни

«Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції»,
яка  затверджена  на  засіданні  кафедри  кримінології  та
кримінально-виконавчого  права  Національного  юридичного
університету  імені  Ярослава  Мудрого  (протокол  №  14  від  
30 червня 2021 р.).

3



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Особи, зазначені у  п. 1,  пп. «а» і  «в» п. 2 ч. 1 ст. 3
Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані щорічно
подавати  шляхом  заповнення  на  офіційному  вебсайті
Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий  рік  за  формою,  що  визначається  Національним
агентством:

A) до 1 квітня;
B) до 1 травня;
C) до 1 червня;
D) до 1 вересня.

2.  Особа,  обрана  депутатом  Верховної  Ради  Авто-
номної Республіки Крим, депутатом місцевої ради, сільським,
селищним, міським головою, подає декларацію впродовж…….із
дня  набуття  повноважень  відповідно  депутата,  сільського,
селищного, міського голови: 

A) п’ятнадцяти календарних днів;
B) п’яти календарних днів; 
C) семи календарних днів;
D) тридцяти календарних днів.

3.  Встановіть,  протягом  якого  строку після  подання
декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену
декларацію: 

A) упродовж семи днів;
B) упродовж двох днів;
C) упродовж п’яти днів;
D) упродовж чотирнадцяти днів.

4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт
декларування має право подати виправлену декларацію, але: 

A) не більше трьох разів;
B) не більше двох разів;
C) не більше п’яти разів;
D) не більше десяти разів.
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5. У  разі  притягнення  суб’єкта  декларування  до
відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації
або в разі  виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт
декларування зобов’язаний: 

A)  подати відповідну декларацію з достовірними відо-
мостями;

B) подати  відповідну  декларацію  з  загальними  відо-
мостями;

C) подати відповідну декларацію з минулорічними відо-
мостями;

D) подати відповідну декларацію з достовірними відо-
мостями протягом 10 днів.

6.  Суб’єкти декларування,  які не мали можливості до
1  квітня  за  місцем  військової  служби,  роботи  подати
декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або  місцевого  самоврядування,  за  минулий  рік  у  зв’язку  із
виконанням завдань  в  інтересах  оборони  України  під  час  дії
особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних
(бойових)  дій,  у  тому  числі  на  території  проведення
антитерористичної  операції  та  здійснення  заходів  із
забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській  областях,  направленням до інших держав для
участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у
складі національних контингентів або національного персоналу,
виконанням інших завдань в інтересах національної  безпеки і
оборони, подають таку декларацію за звітний рік протягом: 

A)  90  календарних  днів  із  дня  прибуття  до  місця
проходження  військової  служби,  роботи  чи  дня  закінчення
проходження військової служби, визначеного ч. 2 ст. 24 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

B) 50  календарних  днів  із  дня  прибуття  до  місця
проходження  військової  служби,  роботи  чи  дня  закінчення
проходження військової служби, визначеного ч. 2 ст. 24 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
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C) 45  календарних  днів  із  дня  прибуття  до  місця
проходження  військової  служби,  роботи  чи  дня  закінчення
проходження військової служби, визначеного ч. 2 ст. 24 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

D) 10  календарних  днів  із  дня  прибуття  до  місця
проходження  військової  служби,  роботи  чи  дня  закінчення
проходження військової служби, визначеного ч. 2 ст. 24 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу».

7.  Дія  розділу  VII Закону  України  «Про  запобігання
корупції»(Фінансовий контроль) не поширюється на:

A)  іноземців-нерезидентів,  які  входять  як  незалежні
члени до складу наглядової ради державного банку, державного
підприємства, державної організації, що має на меті одержання
прибутку,  господарського  товариства,  у  статутному  капіталі
якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

B) іноземців-резидентів, які входять як незалежні члени
до  складу  наглядової  ради  державного  банку,  державного
підприємства, державної організації, що має на меті одержання
прибутку,  господарського  товариства,  у  статутному  капіталі
якого більше 60 відсотків акцій (часток) належать державі;

C) іноземців-нерезидентів,  які  входять  як  незалежні
члени до складу наглядової ради державного банку, державної
організації,  що  має  на  меті  одержання  прибутку,
господарського товариства, у статутному капіталі якого більше
40 відсотків акцій (часток) належать державі;

D) іноземців-нерезидентів,  які  входять  як  незалежні
члени до складу наглядової ради державного банку, державного
підприємства, державної організації, що має на меті одержання
прибутку,  господарського  товариства,  у  статутному  капіталі
якого більше 70 відсотків акцій (часток) належать державі.

8.  Дані  про  об’єкт  декларування,  що  перебував  у
володінні  або користуванні  суб’єкта декларування або членів
його  сім’ї,  зазначаються  в  декларації,  якщо  такий  об’єкт
перебував у володінні або користуванні станом на:
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A)  останній  день  звітного  періоду  або  протягом  не
менше половини днів протягом звітного періоду;

B) останній  день  звітного  періоду  або  протягом  не
менше третини днів протягом звітного періоду;

C) останній  місяць  звітного  періоду  або  протягом  не
менше половини днів протягом звітного періоду;

D) останній рік звітного періоду або протягом не менше
половини днів протягом звітного періоду.

9.  Відображення доходів і видатків суб’єктів деклару-
вання здійснюється у:

A) грошовій одиниці України;
B) грошовій одиниці США;
C) грошовій одиниці Великої Британії;
D) залежить від дати набуття.

10.  Вартість  майна,  майнових  прав,  активів,  інших
об’єктів  декларування  зазначається  у  грошовій  одиниці
України на момент:

A) їх набуття у власність або останньої грошової оцінки;
B) їх  набуття  у  власність  або  попередньої  грошової

оцінки;
C) їх  набуття  у  користування  або  останньої  грошової

оцінки;
D) їх набуття у власність.

11.  Вартість  майна,  майнових  прав,  активів,  інших
об’єктів  декларування,  що  перебувають  у  володінні  чи
користуванні суб’єкта декларування, зазначається у випадку:

A) якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна
була  стати  відомою  внаслідок  вчинення  відповідного  пра-
вочину;

B) якщо вона відома члену сім’ї суб’єкта декларування
або  повинна  була  стати  відомою  внаслідок  вчинення
відповідного правочину;

C) якщо  вона  повинна  була  стати  відомою внаслідок
вчинення відповідного правочину;
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D) якщо вона відома суб’єкту декларування.

12.  Доходи/видатки,  одержані/здійснені  в  іноземній
валюті, з метою відображення у декларації перераховуються у
грошовій  одиниці  України  за  валютним  (обмінним)  курсом
Національного банку України, що:

A) діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків;
B) діяв  на  дату  попереднього  договору  про  до-

ходи/здійснення видатків;
C) діяв  протягом  одного  року  на  дату  одержання

доходів/здійснення видатків;
D) діяв  протягом  двох  років  на  дату  одержання

доходів/здійснення видатків.

13.  У  разі  відмови  члена  сім’ї  суб’єкта  декларування
надати  будь-які  відомості  чи  їх  частину  для  заповнення
декларації суб’єкт декларування зобов’язаний:

A)  зазначити  про  це  в  декларації,  відобразивши  всю
відому йому інформацію про такого члена сім’ї;

B) зазначити про це в декларації і не відображати відому
йому інформацію про такого члена сім’ї;

C) зазначити про це в декларації;
D) зазначити про це в декларації, відобразивши окремі

дані про такого члена сім’ї.

14.  Членами сім’ї  суб’єкта декларування,  які  не  є  його
подружжям або неповнолітніми дітьми станом на останній день
звітного періоду,  вважаються особи,  що спільно проживали із
суб’єктом  декларування  станом  на  останній  день  звітного
періоду або сукупно протягом не менше:

A)  183 днів протягом року,  що передує року подання
декларації;

B) 200 днів протягом року,  що передує року подання
декларації;

C) 190 днів протягом року,  що передує року подання
декларації;
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D) 45  днів  протягом  року,  що  передує  року  подання
декларації.

15.  Подані  декларації  включаються  до  Єдиного
державного  реєстру  декларацій  осіб,  уповноважених  на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що
формується та ведеться:

A)  Національним  агентством  з  питань  запобігання
корупції у визначеному ним порядку;

B) Національним  антикорупційним  бюро  України  у
визначеному ним порядку;

C) Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у
визначеному нею порядку;

D) Конституційним Судом України у визначеному ним
порядку.

16.  На офіційному вебсайті  Національного агентства
забезпечується ………………….до Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, шляхом можливості перегляду,
копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді
набору  даних  (електронного  документа),  організованого  у
форматі,  що  дозволяє  його  автоматизоване  оброблення
електронними  засобами  (машинозчитування)  з  метою
повторного використання:

A) відкритий цілодобовий доступ;
B) відкритий доступ протягом семи годин на добу;
C) відкритий  доступ  протягом  дванадцяти  годин  на

добу;
D) обмежений цілодобовий доступ.

17.  Зазначені  у  декларації  відомості  щодо  реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків або серії
та номера паспорта громадянина України, унікального номера
запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, місця
проживання,  дати  народження  фізичних  осіб,  щодо  яких
зазначається  інформація  в  декларації,  місцезнаходження
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об’єктів,  які  наводяться  в  декларації  (крім  області,  району,
населеного пункту, де знаходиться об’єкт), номера рахунку в
банківській чи іншій фінансовій установі, є інформацією:

A) з обмеженим доступом та не підлягає відображенню
у відкритому доступі;

B) з обмеженим доступом та підлягає відображенню у
відкритому доступі;

C) з  частково  обмеженим  доступом  та  не  підлягає
відображенню у відкритому доступі;

D) з  повністю  обмеженим  доступом  та  не  підлягає
відображенню у відкритому доступі.

18.  Інформація  про  особу  в  Єдиному  державному
реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави  або  місцевого  самоврядування,  зберігається
упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави
або місцевого самоврядування, а також:

A)  упродовж п’яти років після припинення виконання
нею  зазначених  функцій,  крім  останньої  декларації,  поданої
особою, яка зберігається безстроково;

B) упродовж десяти років після припинення виконання
нею  зазначених  функцій,  крім  останньої  декларації,  поданої
особою, яка зберігається безстроково;

C) упродовж семи  років  після  припинення  виконання
нею  зазначених  функцій,  крім  останньої  декларації,  поданої
особою, яка зберігається безстроково;

D) упродовж одного року після припинення виконання
нею  зазначених  функцій,  крім  останньої  декларації,  поданої
особою, яка зберігається безстроково.

19.  Національне  агентство  з  питань  запобігання
корупції  проводить  щодо  декларацій,  поданих  суб’єктами
декларування, такі види контролю:

A) щодо правильності та повноти заповнення;
B) щодо правильності та форми заповнення;
C) щодо правильності та якості заповнення;
D) щодо правильності та об’єктивності заповнення.
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20.  Національне  агентство  з  питань  запобігання
корупції проводить:

A) повну перевірку декларацій;
B) часткову перевірку декларацій;
C) комплексну перевірку декларацій;
D) неповну перевірку декларацій.

21.  У  разі  встановлення  Національним  агентством  з
питань  запобігання  корупції  факту  неподання  декларації
суддею,  суддею  Конституційного  Суду  України  Національне
агентство з питань запобігання корупції письмово повідомляє
про такі обставини відповідно:

A)  Вищій раді правосуддя або Голові Конституційного
Суду України;

B) Національному антикорупційному бюро України або
Голові Конституційного Суду України;

C) Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;
D) Вищому  антикорупційному  суду  або  Голові

Конституційного Суду України.

22.  Обов’язковій  повній  перевірці  підлягають  дек-
ларації службових осіб, які займають:

A) відповідальне та особливо відповідальне становище,
суб’єктів  декларування,  які  займають  посади,  пов’язані  з
високим  рівнем  корупційних  ризиків,  перелік  яких  за-
тверджується Національним агентством;

B) відповідальне становище, суб’єктів декларування, які
займають  посади,  пов’язані  з  високим  рівнем  корупційних
ризиків,  перелік  яких  затверджується  Національним
агентством;

C) суб’єктів декларування, які займають посади, пов’я-
зані  з  високим  рівнем  корупційних  ризиків,  перелік  яких
затверджується Національним агентством;

D) відповідальне та особливо відповідальне становище,
суб’єктів  декларування,  які  займають  посади,  пов’язані  з
високим  рівнем  корупційних  ризиків  в  органах  місцевого
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самоврядування,  перелік  яких  затверджується  Національним
агентством.

23.  Національне  агентство  з  питань  запобігання
корупції  проводить  перевірку  декларації  на  підставі
інформації, отриманої від:

A)  фізичних  та  юридичних  осіб,  із  засобів  масової
інформації  та  інших  джерел,  про  можливе  відображення  у
декларації недостовірних відомостей;

B) фізичних осіб, із засобів масової інформації та інших
джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних
відомостей;

C) юридичних  осіб,  із  засобів  масової  інформації  та
інших  джерел,  про  можливе  відображення  у  декларації
недостовірних відомостей;

D) фізичних та юридичних осіб, викривачів корупції, із
засобів  масової  інформації  та  інших  джерел,  про  можливе
відображення у декларації недостовірних відомостей.

24.  Порядок  здійснення  моніторингу  способу  життя
суб’єктів декларування визначається:

A)  Національним  агентством  з  питань  запобігання
корупції;

B) Національним антикорупційним бюро України;
C) Національним  агентством  з  питань  запобігання

корупції та Національним антикорупційним бюро України;
D) Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

25.  Уповноважена  особа  Національного  агентства  з
питань  запобігання  корупції,  яка  вчинила  дії  або  допустила
бездіяльність,  що  порушує  гарантії  незалежності  суддів,
суддів  Конституційного  Суду  України,  підлягає  притяг-
ненню:

A) до дисциплінарної відповідальності у встановленому
законом порядку;

B) до  кримінальної  відповідальності  у  встановленому
законом порядку;
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C) до  адміністративної  відповідальності  у  встанов-
леному законом порядку;

D) до цивільно-правової  відповідальності  у  встановле-
ному законом порядку.

26.  Визначте,  чи  повідомляють  керівника  органу,  в
якому  працює  суб’єкт  декларування,  про  декларування  ним
недостовірних відомостей:

A) так, повідомляють;
B) ні, не повідомляють;
C) залежить від обставин;
D) у кожному випадку рішення приймається НАЗК.

27.  Відповідальність,  яка  передбачена  за  подання
недостовірних відомостей:

A) кримінальна, адміністративна та дисциплінарна;
B) цивільно-правова відповідальність;
C) тільки кримінальна відповідальність;
D) адміністративна та дисциплінарна.
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