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Успішне розв'язання тестів з навчальної дисципліни 
«Запобігання корупції» сприятиме формуванню системних 

знань та практичних навичок щодо організації запобігання 

корупції, дослідження корупції як соціально-правового явища, 

його впливу на суспільне життя, нормативне регулювання 
антикорупційної діяльності, активізації аналітичної та науково-

дослідницької діяльності студентів, а також розвитку 

професійних умінь. 
Розроблені тести допомагають: 

- визначити форми кор уп ц і ї  і види корупційних 

правопорушень; 

- вивчати суб’єктів корупційних відносин; 
- застосовувати положення Закону України «Про 

запобігання корупції»; 

- виявляти ситуації конфлікту інтересів; 
- розуміти порядок застосування заходів усунення 

наслідків корупційних правопорушень; 

- ознайомитися із порядком підготовки висновку 
антикорупційної експертизи. 

До кожного питання представлено чотири варіанти 

відповідей, з яких потрібно обрати одну правильну. 

Тести відповідають Програмі навчальної дисципліни 
«Запобігання корупції», яка затверджена на засіданні кафедри 

кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 
1 від 03 вересня 2020 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 
1. Відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» корупція це: 
A) використання особою, зазначеною у частині першій 

статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, 
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з 
метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей; 

B) використання особою, зазначеною у частині першій 
статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, 
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з 
метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень; 

C) використання особою, зазначеною у частині першій 
статті 8 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону; 

D) використання особою, зазначеною у частині першій 
статті 25 цього Закону, наданих їй службових повноважень з 
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 
вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 
3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей. 

 
2. Відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» неправомірна вигода це: 
A) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 
нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, 
пропонують, надають або одержують без законних на те 
підстав; 

B) грошові кошти, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 
негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або 
одержують без законних на те підстав; 

C) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, 
надають або одержують без законних на те підстав; 

D) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 
нематеріального характеру, які обіцяють, пропонують, надають 
або одержують без передбачених на те підстав. 

 
3. Національне агентство з питань запобігання корупції 

є:  
A) центральним органом виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику; 

B) центральним органом виконавчої влади із 
спеціальним статусом, на який покладається попередження, 
виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
корупційних та інших кримінальних правопорушень, 
віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню 
нових; 

C) центральним органом виконавчої влади із 
спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на 
які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні 
чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх 
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стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які 
накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про 
визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід 
держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи 
стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання 
їх необґрунтованими; 

D) постійно діючим вищим спеціалізованим судом у 
системі судоустрою України. 

 
4. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія) визначаються:  
A) Верховною Радою України; 
B) Радою національної безпеки і оборони України; 
C) Кабінетом Міністрів України; 
D) Президентом України. 
 
5. Національне агентство з питань запобігання корупції 

готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації 
засад антикорупційної політики, який не пізніше:  

A) 1 квітня подається до Кабінету Міністрів України; 
B) 1 червня подається до Кабінету Міністрів України; 
C) 31 грудня подається до Національного 

антикорупційного бюро України; 
D) 15 квітня подається до Офісу Генерального 

прокурора. 
 
6. Законопроекти та проекти інших нормативно-

правових актів, що передбачають надання пільг, переваг 
окремим суб’єктам господарювання, а також делегування 
повноважень державних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з 
метою їх громадського обговорення розміщуються на 
офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не 
пізніше ніж за:  

A) 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою 

прийняття; 
B) 10 робочих днів до дня їх розгляду з метою 

прийняття; 
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C) 14 робочих днів до дня їх розгляду з метою 

прийняття; 
D) 5 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття. 

 

7. Відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» передбачено наступні заходи врегулювання конфлікту 
інтересів: 

A) заходи зовнішнього та самостійного врегулювання 

конфлікту інтересів; 
B) заходи зовнішнього та індивідуального врегулювання 

конфлікту інтересів; 

C) заходи зовнішнього та регулярного врегулювання 

конфлікту інтересів; 
D) заходи зовнішнього та вибіркового врегулювання 

конфлікту інтересів. 

 
8. Національне агентство з питань запобігання корупції 

у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у 

неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж: 
A) семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її 

дій щодо врегулювання конфлікту інтересів; 

B) двох робочих днів роз’яснює такій особі порядок її 

дій щодо врегулювання конфлікту інтересів; 
C) п’яти робочих днів роз’яснює такій особі порядок її 

дій щодо врегулювання конфлікту інтересів; 

D) десяти робочих днів роз’яснює такій особі порядок її 
дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

 

9. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї 
конфлікту інтересів вона має право звернутися за 

роз’ясненням до: 

A) Національного агентства з питань запобігання 

корупції; 
B) Офісу Генерального прокурора; 

C) Національного антикорупційного бюро України; 

D) Вищого антикорупційного суду. 
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10. У разі якщо законом дозволяється без згоди 

викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення 
інформації про викривача або інформації, яка може 

ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути 

повідомлений про це не пізніше ніж за: 

A) 18 робочих днів до дня розкриття відповідної 
інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення 

відповідного рішення під розписку; 

B) 14 робочих днів до дня розкриття відповідної 
інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення 

відповідного рішення під розписку; 

C) 10 робочих днів до дня розкриття відповідної 

інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення 
відповідного рішення під розписку; 

D) 20 робочих днів до дня розкриття відповідної 

інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення 
відповідного рішення під розписку. 

 

11. Розмір винагороди викривачу корупції становить: 
A) 10 відсотків від грошового розміру предмета 

корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від 

злочину після ухвалення обвинувального вироку суду; 

B) 15 відсотків від грошового розміру предмета 
корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від 

злочину після ухвалення обвинувального вироку суду; 

C) 20 відсотків від грошового розміру предмета 
корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від 

злочину після ухвалення обвинувального вироку суду; 

D) 30 відсотків від грошового розміру предмета 
корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від 

злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. 

 

12. Право на винагороду має викривач, який повідомив 
про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або 

завдані державі збитки від якого: 
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A) у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 
законом на час вчинення злочину; 

B) у десять тисяч і більше разів перевищують розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 

законом на час вчинення злочину; 
C) у двадцять тисяч і більше разів перевищують розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 

законом на час вчинення злочину; 
D) у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 

законом на час розгляду справи. 

 
13. Обов’язкова антикорупційна експертиза 

здійснюється: 

A) Міністерством юстиції України, крім 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної 
Ради України, до предмета відання якого належить питання 

боротьби з корупцією; 

B) Національним агентством з питань запобігання 

корупції, крім антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної 

Ради України народними депутатами України, яка здійснюється 

комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого 
належить питання боротьби з корупцією; 

C) Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, 

крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-
правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України 

народними депутатами України, яка здійснюється комітетом 

Верховної Ради України, до предмета відання якого належить 

питання боротьби з корупцією; 
D) Вищим антикорупційним судом, крім 

антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними 
депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної 
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Ради України, до предмета відання якого належить питання 

боротьби з корупцією. 
 

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; 

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. Антикорупційна експертиза нормативно-правових 

актів здійснюється Міністерством юстиції України згідно із 

затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза 
здійснюється щодо законів України, актів Президента України 

та Кабінету Міністрів України у таких сферах: 

A) прав та свобод людини і громадянина; 
B) надання освітніх послуг; 
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C) повноважень правоохоронних органів; 

D) діяльності громадських організацій. 
 

17. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою 

згодою особи, яка претендує на зайняття посади, у строк, що 

не перевищує: 
A) двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди 

на проведення спеціальної перевірки; 

B) п’яти календарних днів з дня надання згоди на 
проведення спеціальної перевірки; 

C) чотирнадцяти календарних днів з дня надання згоди 

на проведення спеціальної перевірки; 

D) двадцяти семи календарних днів з дня надання згоди 
на проведення спеціальної перевірки. 

 

18. Уповноваженим з питань запобігання корупції може 
бути: 

A) фізична особа, яка здатна за своїми діловими та 

моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я 
виконувати відповідні обов’язки; 

B) фізична особа, яка здатна за своїми діловими та 

моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я 

виконувати відповідні обов’язки і досягла 25-річного віку; 
C) фізична особа, яка здатна за своїми діловими 

якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати 

відповідні обов’язки; 
D) фізична особа, яка здатна за своїми діловими та 

моральними якостями, професійним рівнем виконувати 

відповідні обов’язки і має трирічній досвід роботи. 
 

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. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 

Закону України «Про запобігання корупції», притягаються до: 

A) кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом 
порядку; 

B) кримінальної, трудової, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом 
порядку; 

C) кримінальної, адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку; 
D) адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом 

порядку. 

 
 22. Відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції» антикорупційна експертиза це: 

A) діяльність із виявлення в нормативно-правових 

актах, проектах нормативно-правових актів положень, які 

самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов'язаних з корупцією; 

B) сукупність прав та обов'язків органів державної 
влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 

надають можливість на власний розсуд визначити повністю або 

частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, 
або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-

правовим актом, проектом нормативно-правового акта; 
C) виявлення в нормативно-правових актах, проектах 

нормативно-правових актів положень, які самостійно можуть 

сприяти вчиненню корупційних правопорушень або 

правопорушень, пов'язаних з корупцією; 
D) виявлення ознаки нормативно-правового припису, 

що може свідчити про наявність в нормативно-правовому акті, 

проекті нормативно-правового акта корупціогенних факторів. 

 

23. Яким органом визначається Порядок проведення 

антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 
актів? 

A) Верховною Радою України; 

B) Кабінетом Міністрів України; 
C) Міністерством юстиції України; 

D) Національним агентством з питань запобігання 

корупції, крім антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 

24. В яких випадках проводиться громадська 
антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових 

актів? 

A) за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, 
юридичних осіб; 

B) за ініціативою та наявності дозволу Національного 

агентства з питань запобігання корупції; 

C) лише за рішенням Громадської ради при 
Національному агентстві з питань запобігання корупції; 

D) за рішенням Міністерства юстиції України. 

 
25. Який орган здійснює періодичний перегляд 

законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та 

надає Міністерству юстиції України пропозиції щодо 

включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи? 
A) Верховна Рада України; 
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B) Кабінет Міністрів України; 

C) Центральна виборча комісія; 
D) Національне агентство з питань запобігання корупції. 

 

26. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти 

корупції передбачає, що: 
A) кожна Держава-учасниця прагне періодично 

проводити оцінку відповідних правових інструментів й 

адміністративних заходів з метою визначення їхньої 
адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби 

з нею; 

B) кожна Держава-учасниця прагне періодично 

проводити оцінку економічного законодавства з метою 
визначення його адекватності з точки зору запобігання 

корупції та боротьби з нею; 

C) кожна Держава-учасниця прагне періодично 
проводити оцінку антикорупційного законодавства з метою 

визначення його адекватності з точки зору запобігання 

корупції та боротьби з нею; 
D) не перебачає необхідність аналізу національного 

законодавства. 

 

27. У разі якщо міжнародними договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством про запобігання і протидію корупції, 
застосовуються правила: 

A) міжнародних договорів; 

B) національних договорів; 
C) антикорупційної програми; 

D) міжнародних і національних договорів. 
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