
№1, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до близьких осіб^ 

-дядько; 

-тітка; 

-рідний брат; 

-двоюрідний брат; 

-племінниця. 

 

№2, 

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, у 

строк, що не перевищує /……?……./ календарних днів з дня надання згоди на проведення 

спеціальної перевірки» 

-10 днів; 

-15 днів; 

-25днів; 

-30 днів; 

-45 днів. 

 

№3, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки особа 

подає до відповідного органу:  

-копію атестату про вчене звання та копію диплому про науковий ступінь; 

-автореферат; 

-свідоцтво про одруження; 

-посвідчення про відповідну категорію водія; 

-свідоцтво про народження. 

 

№4, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження після припинення державної служби; 

-обмеження членства у профспілках; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо викладацької діяльності; 

-обмеження щодо закупівлі товарів. 

 

№5, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції»  публічним службовцям не забороняється: 

-входити до складу органу управління підприємства; 

-займатися підприємницькою діяльністю; 

-займатися науковою діяльністю; 

-займатися іншою оплачуваною діяльністю. 

-входити до складу наглядової ради підприємства. 

 

№6, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції»  державним службовцям забороняється: 

-брати участь договорах купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна; 

-балотуватися у народні депутати України; 

-працювати за сумісництвом; 

-займатися інструкторською та суддівською практикою із спорту; 

-бути стороною в адміністративному процесі. 

 

№7, 

Виберіть вид обмежень, які діють після припинення публічної служби: 

-заборона балотуватися на посаду міського голови протягом 3 років після припинення публічної 

служби; 



-обмеження права представляти інтереси особи в справах, в яких іншою стороною є орган, в якому 

працював публічний службовець, 

-обмеження щодо працевлаштування протягом 1 років після припинення публічної служби; 

-укладання трудових договорів з підприємством, якщо 2 роки тому особа здійснювала повноваження 

з контролю за цим підприємством; 

-обмеження щодо підприємницької діяльності протягом 3 років після припинення публічної служби. 

 

№8, 

Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави діють протягом _______________ з дня її припинення: 

-протягом 6 місяців; 

-протягом 12 місяців; 

-протягом 2 років; 

-протягом 3 років; 

-протягом 5 роки. 

 

№9, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування не належать: 

-військові посадові особи Збройних Сил України; 

-поліцейські; 

-посадові особи іноземних держав; 

-посадові особи митної служби; 

-посадові органів прокуратури. 

 

№10, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки особа 

подає до відповідного органу:  

-копію атестату про вчене звання та копію диплому про науковий ступінь; 

-автореферат; 

-свідоцтво про одруження; 

-посвідчення про відповідну категорію водія; 

-довідку про склад сім’ї. 

 

№11, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження після припинення державної служби; 

-обмеження членства у профспілках; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо викладацької діяльності; 

-обмеження щодо медичної практики. 

 

 

№12, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування не належать: 

-державні службовці; 

-секретарі секції Вищої Ради юстиції  

-народні депутати України;  

-члени Центральної виборчої комісії; 

-нотаріуси. 

 

№13, 

Вкажіть організаційно-правові заходи щодо утворення Національного агентства з питань запобігання 

корупції: 



-НАЗК утворюється Президентом України; 

-до складу НАЗК входить 10 членів; 

-НАЗК є правомочним з моменту призначення більше половини його загального складу; 

-НАЗК є правоохоронним органом і підпорядковується Національній поліції України; 

-НАЗК підконтрольне і підзвітне Голові Верховної Ради України. 

 

№14, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування не належать: 

-Голова та інші члени Рахункової палати; 

-посадові особи місцевого самоврядування; 

-державні службовці; 

-посадові та службові особи Національного антикорупційного бюро України; 

-члени трудового арбітражу. 

 

№15, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження щодо одержання подарунків; 

-обмеження членства у профспілках; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо викладацької діяльності; 

-обмеження щодо закупівлі товарів. 

 

№16, 

Членом Національного агентства з питань запобігання корупції може бути громадянин України: 

-не молодший 25 років; 

-не молодший 35 років; 

-не молодший 45 років; 

-не старший 50 років; 

-жінки, не старші 50 років, а чоловіки, не старші 55 років. 

 

№17, 

Форма декларації для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, визначається: 

-Державною фіскальною службою України; 

-Кабінетом Міністрів України; 

-Національним агентством з питань запобігання корупції; 

-Національним агентством з питань державної служби; 

-Національним банком України.  

 

№18, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особам, які прирівнюються до уповноважених 

на виконання функцій держави і місцевого самоврядування забороняється: 

-займатися творчою діяльністю 

-займатися медичною практикою; 

-займатися іншою оплачуваною діяльністю; 

-отримувати дивіденди. 

-займатися викладацькою діяльністю. 

 

№19, 

Виберіть види обмежень, які діють після припинення виконання функцій держави і місцевого 

самоврядування : 

-бути членом у політичній партії строком на 2 роки після припинення публічної служби; 

-заборона балотуватися у народні депутати України протягом 5 років після припинення публічної 

служби; 



-обмеження щодо працевлаштування протягом 2 років після припинення публічної служби; 

-укладати трудовий договорів з підприємством, якщо протягом року з дня припинення публічної 

служби особа здійснювала повноваження з контролю за цим підприємством; 

-бути представником у суді.  

 

№20, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такі види обмежень для 

публічних службовців:  

-обмеження демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань;  

-обмеження участі у наукових конференціях; 

-обмеження щодо навчання і підвищення кваліфікації;  

-обмеження в отриманні дивідендів;  

-обмеження щодо участі у виборчій кампанії. 

 

№21, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, які прирівнюються до уповноважених 

на виконання функцій держави і місцевого самоврядування належать:  

-депутати місцевих рад;  

-професійні судді;  

-посадові особи юридичних осіб публічного права;  

-народні депутати України;  

-члени Рахункової палати. 

 

№22, 

Суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або вчинення 

чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень – це : 

-приватний інтерес; 

-конфлікт інтересів; 

-реальний конфлікт інтересів; 

-припущення конфлікту інтересів; 

-уявний конфлікт інтересів. 

 

№23, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження щодо використання службових повноважень; 

-обмеження членства у профспілках; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо викладацької діяльності; 

-обмеження щодо творчої діяльності. 

 

 

№24, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження спільної роботи близьких осіб; 

-обмеження членства у профспілках; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо викладацької діяльності; 

-обмеження щодо участі у наукових конференціях. 

 

№25, 

Грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які 

надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової – це: 

-пільги; 

-подяка; 



-подарунок; 

-вигода; 

-матеріальна допомога. 

 

№26, 

Національного агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого 

входить : 

-5 членів; 

-7 членів.  

-Голова і 5 членів; 

-Голова і 7 членів; 

-15 членів. 

 

№27, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження членства у профспілках; 

-обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо викладацької діяльності; 

-обмеження щодо закупівлі товарів. 

 

№28, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

- обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування; 

-обмеження членства у профспілках; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо викладацької діяльності; 

-обмеження щодо закупівлі товарів. 

  

№29, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особам, які прирівнюються до уповноважених 

на виконання функцій держави і місцевого самоврядування забороняється: 

-займатися викладацькою діяльністю; 

-займатися медичною практикою; 

-входити до складу наглядової ради підприємства; 

-займатися науковою діяльністю; 

-займатися суддівською практикою із спорту. 

 

№30, 

Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій місцевого самоврядування діють протягом _______________ з дня її припинення: 

-протягом 6 місяців; 

-протягом 1 року; 

-протягом 1,5 років; 

-протягом 2 років; 

-протягом 3 років. 

 

№31, 

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування затверджує: 

-Головне управління з питань державної служби України; 

-Національне агентство з питань державної служби України; 

-Президент України; 

-Кабінет Міністрів України; 



-Верховна Рада України законом. 

  

№32, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження членства у політичній партії; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо спільної роботи близьких осіб; 

-обмеження щодо навчання і підвищення кваліфікації; 

-обмеження щодо наукової діяльності. 

 

№33, 

Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, не подає 

відповідному органу: 

-письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; 

-копії документів про освіту; 

-медичну довідку про стан здоров’я за встановленою формою; 

-свідоцтво про народження дитини; 

-зобов’язання фінансового характеру за минулий рік встановленої форми. 

 

№34, 

Виберіть вид обмеження, яке діє після припинення особами діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави: 

-бути членом у політичній партії строком на 2 роки після припинення публічної служби; 

-заборона балотуватися у народні депутати України протягом 5 років після припинення публічної 

служби; 

-обмеження щодо працевлаштування протягом 1 року з дня припинення публічної служби; 

-укладати трудовий договорів з підприємством, після двох років з дня припинення публічної 

служби; 

-укладати правочини у з підприємствами, якщо протягом 1 року до дня припинення служби особа 

здійснювала контроль за цими підприємствами. 

 

№35, 

Виберіть вид обмеження, яке діє після припинення особами діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави: 

-заборона балотуватися на посаду сільського, селищного, міського голови протягом 1 року після 

припинення публічної служби; 

-обмеження права представляти інтереси особи в справах, в яких іншою стороною є орган, в якому 

працював публічний службовець протягом 1 року після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави; 

-обмеження укладання трудових договорів з підприємством протягом року після припинення 

публічної служби ; 

-обмеження щодо підприємницької діяльності протягом 1 року після припинення публічної служби; 

-публікувати наукові праці, матеріал для яких був отриманий за результатами службової діяльності. 

 

№36, 

Вкажіть дії, які порушують порядок організації проведення спеціальної перевірки? 

-спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, який претендує на посаду; 

-особа не може знайомитися із довідкою про результати спеціальної перевірки і подавати 

зауваження; 

-спеціальній перевірці підлягають відомості про наявність в особи корпоративних прав; 

-спеціальній перевірці підлягають відомості про факти накладення на особу адміністративних 

стягнень за правопорушення, пов’язані з корупційними; 

-спеціальній перевірці підлягають відомості про стан здоров'я (в частині перебування особи на 

обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я). 

 



 

№37, 

Для усіх осіб, які прирівнюються до уповноважених на виконання функцій держави і місцевого 

самоврядування передбачено наступні види обмежень: 

-обмеження щодо використання службового становища; 

-обмеження щодо викладацької діяльності 

-обмеження щодо членства у політичній партії; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо наукової діяльності. 

 

№38, 

Які дії потрібно вчинити при одержанні подарунка особою, яка прирівнюються до уповноважених на 

виконання функцій держави і місцевого самоврядування, при виконанні службових повноважень:  

-протягом 3 робочих днів особа має повідомити про цей факт безпосереднього керівника; 

-особа забирає подарунок;  

-складається акт, який підписується особою, яка виявила подарунок, та її безпосереднім керівником; 

-акт приймання-передачі складається у трьох примірниках; 

-публічний службовець, який отримав подарунок, зобов’язаний передати його протягом місяця на 

баланс органу. 

 

№39, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, на яких не поширюється дія Закону, 

належать: 

-особи, які постійно обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків у юридичних особах приватного права; 

-посадові юридичних осіб публічного права; 

-члени Центральної виборчої комісії;  

-патронатні службовці ; 

-посадові особи місцевого самоврядування. 

 

№40, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції»  особам, які прирівнюються до 

уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування забороняється: 

-займатися викладацькою діяльністю; 

-займатися медичною практикою; 

-займатися науковою діяльністю; 

-здійснювати контрольно-наглядові функції;  

-займатися інструкторською та суддівською практикою із спорту. 

 

№41, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування не належать: 

-посадові особи юридичних осіб публічного права; 

-державні службовці; 

-особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань; 

-депутати місцевих рад;  

-посадові особи місцевого самоврядування. 

 

№42, 

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, не подає 

відповідному органу: 

-довідку про склад сім’ї;  

-автобіографію; 

-медичну довідку про стан здоров’я, встановленої форми; 

-копію документа про освіту, вчене звання та науковий ступінь; 



-довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності). 

 

№43, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» належать до близьких осіб: 

-друг; 

-тітка; 

-дід; 

-кум; 

-племінниця. 

 

№44, 

Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції: 

-Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції; 

-органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне 

агентство з питань запобігання корупції;  

-органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України; 

-Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України; 

-Національної поліції, Національне агентство з питань запобігання корупції.  

. 

№45, 

Національне агентство з питань запобігання корупції – це: 

-консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України; 

-центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та 

реалізує державну антикорупційну політику; 

-спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної 

безпеки і оборони; 

-орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних злочинів; 

-вищий орган у системі правоохоронних органів. 

 

№46, 

До виборних осіб у розумінні Закону України «Про запобігання корупції» не відносяться: 

-народні депутати України;  

-Президент України; 

-члени Кабінету Міністрів України; 

-сільські, селищні, міські голови; 

-депутати Верховної Ради АРК. 

 

№47, 

Національне агентство з питань запобігання корупції – це: 

-центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та 

реалізує державну антикорупційну політику; 

-консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України; 

-уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної безпеки і 

оборони; 

-орган, відповідальний за кримінальне переслідування за корупційні злочини; 

-головний орган у системі правоохоронних органів. 

 

№48, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 

-батько; 



-тітка; 

-дід; 

-прадід; 

-син. 

 

№49, 

До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції не належить: 

-організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції; 

-здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки 

у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

-формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових 

актів з цих питань; 

-здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень; 

-методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання корупції  

 

№50, 

До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належить: 

-надання методичної допомоги службам управління персоналом у державних органах; 

-проведення моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та ініціювання перед 

суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади; 

-контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

-здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень; 

-методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання корупції 

 

№51, 

До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належить: 

-проведення моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та ініціювання перед 

суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади; 

-контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

-здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень; 

-надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

прирівняних до них осіб; 

-притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до 

них осіб. 

 

№52, 

Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія)? 

-Президентом України; 

-Верховною Радою України.  

-Кабінетом Міністрів України; 

-Уповноваженим з питань Верховної Ради з прав людини; 

-Національним агентством з питань запобігання корупції; 



 

№53, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 

-мати; 

-тесть; 

-дядько; 

-кум; 

-племінниця. 

 

№54, 

Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія)? 

-Президентом України; 

-Кабінетом Міністрів України; 

-Радою національної безпеки і оборони України; 

-Національним агентством з питань запобігання корупції; 

-Верховною Радою України.  

 

№55, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 

-вітчим; 

-дочка; 

-друг; 

-прадід; 

-правнук. 

 

№56, 

Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 

прийняття якого заборонено законом? 

-відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити 

свідків; письмово повідомити про пропозицію керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції;  

-прийняти вигоду або подарунок; ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; повідомити про це 

керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; 

-прийняти вигоду або подарунок; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

залучити свідків; передати його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції; 

-відмовитися від пропозиції без повідомлення будь-яких суб’єктів; попередити особу, яка зробила 

пропозицію, про можливу відповідальність; 

-подякувати за пропозиції і відмовитися; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила 

пропозицію; повідомити про пропозицію близьких осіб. 

 

№57, 

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?  

-у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю; 

-у забороні здійснювати благодійну діяльність; 

-у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до 

складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті 

одержання прибутку;  

-у забороні займатися творчою діяльністю у вільних від виконання професійних функцій час; 



-у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю.  

 

№58, 

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною 

діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?  

-суддівська практика із спорту;  

-адвокатська діяльність; 

-аудиторська діяльність; 

-професійна оціночна діяльність; 

-членство у контролюючих органах господарських товариств 

 

№59, 

Що таке пряме підпорядкування? 

-відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому 

числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, 

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх 

виконанням;  

-правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні відносини безпосередньої 

підпорядкованості;  

-відносини, за яких у підлеглої особи існує тільки один безпосередній керівник (начальник), який 

реалізує правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні повноваження; 

-відносини правової залежності підлеглої особи від її керівника; 

-відносини, за яких у підлеглого існує виключно один начальник, котрий не має заступника 

(заступників). 

 

№60, 

Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, 

пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?  

-протягом двох років; 

-протягом шести місяців; 

-протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в 

інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень;  

-протягом одного року, крім безстрокового обмеження представляти інтереси будь-якої особи у 

справах, в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони 

працювали на момент припинення відповідної діяльності; 

-протягом двох років, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в інший 

спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень  

 

№61, 

Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія)? 

-Президентом України; 

-Прем’єр-Міністром України; 

-Радою національної безпеки і оборони України; 

-Верховною Радою України; 

-Національним агентством з питань державної служби; 

 



№62, 

Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія)? 

-Верховною Радою України;  

-Президентом України; 

-Кабінетом Міністрів України; 

-Радою національної безпеки і оборони України; 

-Національним агентством з питань запобігання корупції; 

 

№63, 

Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія)? 

-Президентом України; 

-Кабінетом Міністрів України; 

-Національним агентством з питань державної служби; 

-Адміністрацією президента України; 

-Верховною Радою України.  

 

№64, 

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?  

-у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю; 

-у забороні займатися медичною практикою; 

-у забороні займатися творчою діяльністю у вільних від виконання професійних функцій час; 

-у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю.  

-у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до 

складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті 

одержання прибутку.  

 

№65, 

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною 

діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?  

-наукова діяльність;  

-адвокатська діяльність; 

-аудиторська діяльність; 

-професійна оціночна діяльність; 

-членство у контролюючих органах господарських товариств 

 

№66, 

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною 

діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?  

-викладацька діяльність;  

-адвокатська діяльність; 

-аудиторська діяльність; 

-професійна оціночна діяльність; 

-підприємницька діяльність. 

 



№67, 

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною 

діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?  

-адвокатська діяльність; 

-аудиторська діяльність; 

-підприємницька діяльність; 

-членство у контролюючих органах господарських товариств 

-медична практика.  

 

№68, 

Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 

самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?  

-надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції; 

-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті органу, в якому працює суб’єкт декларування; 

-надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу; 

-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; 

-будь-який із передбачених вище способів. 

 

№69, 

Що таке антикорупційна експертиза? 

-діяльність із встановлення у вчиненому діянні ознак корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

-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;  

-діяльність із виявлення в нормативно-правових актах чи їх проектах положень, які містять 

корупційну складову; 

-діяльність із визначення потенційного чи реального конфлікту інтересів; 

-діяльність із встановлення у вчиненому діянні ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

 

№70, 

Що таке антикорупційна експертиза? 

-діяльність із встановлення у вчиненому діянні ознак корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

-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;  

-діяльність із виявлення в нормативно-правових актах чи їх проектах положень, які містять 

корупційну складову; 

-діяльність із визначення потенційного чи реального конфлікту інтересів; 

-діяльність із встановлення у вчиненому діянні ознак правопорушення, за яке передбачена 

адміністративна відповідальність. 

 

№71, 

Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів? 

-Головою Верховної Ради України; 

-Президентом України; 

-Прем’єр-Міністром України; 

-Міністерство юстиції України;  



-Головою Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 

№72, 

Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів? 

-Головою Верховної Ради України; 

-Президентом України; 

-Прем’єр-Міністром України; 

-Міністерство юстиції України;  

-Верховним Судом. 

 

№73, 

Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів? 

-Головою Верховної Ради України; 

-Президентом України; 

-Прем’єр-Міністром України; 

-Міністерство юстиції України;  

-Адміністрацією Президента України. 

 

№74, 

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною 

діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?  

-підприємницька діяльність; 

-інша оплачувана діяльність; 

-діяльність за сумісництвом; 

-участь в наглядовій раді підприємства; 

-викладацька діяльність. 

 

№75, 

На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення 

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

правопорушення? 

-Кабінет Міністрів України; 

-Міністерство внутрішніх справ України; 

-Національне антикорупційне бюро; 

-Національне агентство з питань запобігання корупції; 

-Генеральну прокуратуру України. 

 

№76, 

На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення 

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

правопорушення? 

-Кабінет Міністрів України; 

-Міністерство внутрішніх справ України; 

-Національне антикорупційне бюро; 

-Національне агентство з питань запобігання корупції; 

-Міністра юстиції України. 

 



№77, 

На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення 

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

правопорушення? 

-Кабінет Міністрів України; 

-Міністерство внутрішніх справ України; 

-Національне антикорупційне бюро; 

-суд; 

-Національне агентство з питань запобігання корупції; 

 

№78, 

На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення 

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

правопорушення? 

-Прем’єр-Міністра України; 

-Міністерство внутрішніх справ України; 

-Національне антикорупційне бюро; 

-Національне агентство з питань запобігання корупції; 

-Верховну Раду України. 

 

№79, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 

-вітчим; 

-дочка; 

-племінник; 

-прадід; 

-баба. 

 

№80, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 

-мати; 

-дочка; 

-друг; 

-тесть; 

-невістка. 

 

№81, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 

-батько; 

-дочка; 

-двоюрідна сестра; 

-баба; 

-правнук. 

 

№82, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 

-вітчим; 

-дочка; 

-двоюрідний брат; 

-рідна; 

-внук. 

 

№83, 

Які особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не належать до близьких осіб: 



-пасинок; 

-дочка; 

-дядько; 

-прадід; 

-свекруха. 

 

№84, 

Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 

прийняття якого заборонено законом? 

-прийняти вигоду або подарунок; ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; повідомити про це 

керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; 

-відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити 

свідків; письмово повідомити про пропозицію керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції;  

-прийняти вигоду або подарунок; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

залучити свідків; передати його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції; 

-відмовитися від пропозиції без повідомлення будь-яких суб’єктів; попередити особу, яка зробила 

пропозицію, про можливу відповідальність; 

-подякувати за пропозиції і відмовитися; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила 

пропозицію; повідомити про пропозицію близьких осіб. 

 

№85, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження членства у політичній партії; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо одержання подарунків; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження участі у науковій діяльності. 

 

№86, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження членства у політичній партії; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження участі у науковій діяльності; 

-обмеження щодо одержання подарунків. 

 

№87, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження членства у політичній партії; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження участі у науковій діяльності. 

 

№88, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження членства у політичній партії; 

-обмеження щодо участі у передвиборчій кампанії; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження участі у науковій діяльності. 

-обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування. 



 

№89, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження спільної роботи близьких осіб; 

-обмеження членства у громадських організаціях; 

-обмеження щодо участі у наукових конференціях; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження викладацької діяльності. 

 

№90, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження щодо використання службових повноважень чи становища; 

-обмеження членства у громадських організаціях; 

-обмеження щодо участі у наукових конференціях; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження викладацької діяльності. 

 

№92, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження спільної роботи близьких осіб; 

-обмеження членства у громадських організаціях; 

-обмеження щодо участі у наукових конференціях; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження творчої  діяльності. 

 

№93, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такий вид обмежень: 

-обмеження спільної роботи близьких осіб; 

-обмеження членства у громадських організаціях; 

-обмеження щодо участі у наукових конференціях; 

-обмеження щодо просування по службі; 

-обмеження медичної практики. 

 

№94, 

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?  

-у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю; 

-у забороні займатися медичною практикою; 

-у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю.  

-у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до 

складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті 

одержання прибутку.  

-у забороні займатися творчою діяльністю у вільних від виконання професійних завдань і функцій 

час. 

 

№95, 

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?  

-у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до 

складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті 

одержання прибутку.  

-у забороні займатися викладацькою діяльністю; 

-у забороні займатися медичною практикою; 



-у забороні займатися творчою діяльністю у вільних від виконання професійних функцій час; 

-у забороні підвищення рівня професійної компетентності.  

 

№96, 

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?  

-у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до 

складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті 

одержання прибутку.  

-у забороні займатися науковою діяльністю і участі у наукових конференціях; 

-у забороні займатися медичною практикою; 

-у забороні займатися творчою діяльністю у вільних від виконання професійних функцій час; 

-у забороні підвищення рівня професійної компетентності.  

 

№97, 

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?  

-у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до 

складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті 

одержання прибутку.  

-у забороні займатися викладацькою діяльністю; 

-у забороні підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання; 

-у забороні займатися творчою діяльністю у вільних від виконання професійних функцій час; 

-у забороні займатися медичною практикою.  

 

№98, 

Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 

самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?  

-надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції; 

-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті органу, в якому працює суб’єкт декларування; 

-надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу; 

-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; 

-способів визначає Державна фіскальна служба України. 

 

№99, 

Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 

самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?  

-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; 

-шляхом надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань запобігання 

корупції; 

-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті органу, в якому працює суб’єкт декларування; 

-надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу; 

-будь-який із передбачених вище способів. 

 

№100, 

Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 

самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?  

-надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції; 

-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті органу, в якому працює суб’єкт декларування; 



-шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; 

-надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу; 

-спосіб  визначає Національне агентство з питань державної служби України. 

 

№101, 

Який орган, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», уповноважений здійснювати 

контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

-Рахункова палата; 

-Національне агентство з питань запобігання корупції;  

-Державна фінансова інспекція; 

-Національне агентство України з питань державної служби; 

-Міністерство фінансів України. 

 

№102, 

Який орган, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», уповноважений здійснювати 

контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

-Кабінет Міністрів України; 

-Рахункова палата; 

-Національне агентство з питань запобігання корупції;  

-Державна фінансова інспекція; 

-Національне агентство України з питань державної служби. 

 

№103, 

Національного агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого 

входить : 

-7 членів.  

-5 членів; 

-4 члени; 

-Голова і 7 членів; 

-12 членів. 

 

№104, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування не належать: 

-посадові особи юридичних осіб приватного права; 

-державні службовці; 

-особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань; 

-депутати місцевих рад;  

-посадові особи місцевого самоврядування. 

 

№105, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування не належать: 

-посадові особи місцевого самоврядування; 

-нотаріуси; 

-посадові особи юридичних осіб приватного права; 

-службовців навчальних закладів;  

-лікарі комунальної лікарні  

 



№106, 

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування не належать: 

-поліцейські; 

-нотаріуси; 

-посадові особи юридичних осіб приватного права; 

-службовців навчальних закладів;  

-адвокати.  

 


