
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗІ ЗНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

  

ПИТАННЯ  

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 

 

1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції? 

2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції? 

3. Що не належить до повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції? 

4. 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? 

5. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної 

роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, з іншими видами діяльності?  

6. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона 

займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування?  

7. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після 

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

місцевого самоврядування?  

8. 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?  

9. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після 

припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

10. 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? 

11. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений 

законом державний орган про наявність у неї реального чи потенційного 

конфлікту інтересів? 

12. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів 

відповідно до закону? 

13. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах 

реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження 

Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність 



конфлікту інтересів у даному випадку? 

14. Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього 

врегулювання конфлікту інтересів? 

15. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів? 

16. Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості 

врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до 

інформації? 

17. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення 

про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових 

повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?  

18. Який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів 

підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, 

обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є 

неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або 

звільнення? 

19. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення 

зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?  

20. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу 

посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій 

діяльності? 

21. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід 

врегулювання конфлікту інтересів? 

22. На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління 

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

органах влади? 

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

відреагувати на незаконне доручення керівництва?   

24. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України 

«Про запобігання корупції»?  

25. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»? 

26. У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй 

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

центральний орган виконавчої влади? 

27. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо 

політично нейтральної поведінки? 

28. З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління 

підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на 

посади в органах влади? 

29. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої 



на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 

30. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно? 

31. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади 

зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції 

про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-

нерезидента? 

32. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування 

зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання 

корупції? 

33. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади 

зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції 

про суттєві зміни у своєму майновому стані? 

34. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є 

викривачем? 

35. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу 

про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим 

працівником цього ж органу підлягає розгляду? 

36.  Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог 

Закону України «Про запобігання корупції»? 

37. Який з перелічених документів не подається для проведення 

спеціальної перевірки? 

38. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права 

обов’язковою є наявність антикорупційної програми? 

39. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень 

осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією? 

40. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт 

декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію? 

41. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції»? 

42. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання 

корупції»?  

43. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України 

«Про запобігання корупції»? 

44. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання 

корупції»? 

45. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією? 

46. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень? 

47. Що таке потенційний конфлікт інтересів? 

48. Що таке реальний конфлікт інтересів? 

49. Що таке неправомірна вигода?  



50. Що таке пряме підпорядкування? 

51. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання 

корупції»? 

52. Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності? 

53. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення? 

54. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України 

«Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших 

осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб 

від юридичних або фізичних осіб? 

55. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія 

Закону України «Про запобігання корупції»? 

56. До повноважень якого органу належить здійснення постійного 

моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення 

щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері? 

57. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою 

особи, яка претендує на зайняття посади?  

58. Яким органом проводиться спеціальна перевірка відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її 

зняття, погашення? 

59. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за 

минулий рік? 

60. Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми 

(уповноважений) в юридичній особі?  

61. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у 

вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності? 

62. Яка з зазначених нижче ситуацій не охоплюється поняттям 

«корупція»? 

63. Яке право надається особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у випадку наявності у неї сумнівів 

щодо можливості одержання нею подарунка? 

64. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом 

усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його ухваленні? 

65. Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, завідомо недостовірних відомостей? 

66. Вкажіть на які, з наведених нижче, дані про фізичних осіб не 

поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного 

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

правопорушення? 

67. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» 



покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? 

68. У якому випадку державний службовець, який вчинив корупційне 

правопорушення, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності? 

69. Коли слід вважати, що посадова особа органу державної влади або 

місцевого самоврядування мала конфлікт інтересів, ухвалюючи рішення на 

користь певної особи? 

70. Шляхом виконання якого акта (документа) реалізується 

Антикорупційна стратегії держави? 

71. Яка з наведених вимог не є складовою правил щодо політичної 

нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень? 

72. 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? 

73. Якої вартості цінне рухоме майно підлягає відображенню в декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування? 

74. Який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя 

суб’єктів декларування? 

75. Відомості щодо якої категорії осіб вносяться до Єдиного державного 

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

правопорушення? 

76. На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться 

відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за 

корупційні правопорушення? 

77. Яка обставина є перешкодою для призначення особи відповідальною 

(Уповноваженим) за реалізацію Антикорупційної програми в штатній 

структурі юридичної особи, де наявність такої посадової особи є 

обов’язковою? 

78. Які заходи заборонено застосовувати до викривача у зв’язку з 

отриманням від нього повідомлення про вчинення корупційного 

правопорушення іншою особою? 

79. Який документ готується за результатами проведеної спеціальної 

перевірки особи, яка може бути призначена на посаду, яка передбачає 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 

80. Які наслідки ненадання претендентом на посаду, щодо якого 

обов’язкове проведення спеціальної перевірки, згоди на її проведення? 

81. В яких випадках проводиться громадська антикорупційна експертиза 

проектів нормативно-правових актів? 

82. За яких підстав особа, уповноважена на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, відстороняється від виконання службових 

повноважень? 



83. Кому законом надано право повідомляти Національне агентство з 

питань запобігання корупції про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, а також – про реальний або 

потенційний конфлікт інтересів? 

84. Якими законодавчими і нормативно-правовими актами регулюються 

порядок отримання громадськими об’єднаннями, їх членами або 

уповноваженими представниками, а також окремими громадянами 

інформації про діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо запобігання корупції? 

85. Хто надає згоду на розголошення інформації про викривача? 

86. Який орган здійснює моніторинг виконання закону у сфері захисту 

викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій 

сфері? 

87. Ким визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія)? 

88. Який законодавчий акт є правовою основою для кодексів чи 

стандартів професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування? 

89.  У якому випадку особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, незважаючи на приватні інтереси, 

мають утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва? 

90. Який суб’єкт оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи 

доручень особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

91. Що здійснюють незалежні експерти відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» для виявлення та усунення корупційних ризиків 

у діяльності юридичної особи? 

92. Які зобов’язання покладені Законом України «Про запобігання 

корупції» на посадових та службових осіб юридичних осіб, які виконують 

роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, з 

метою запобігання корупції? 

93. Кого, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», 

повинні інформувати посадові та службові особи юридичних осіб про 

виникнення реального та/або потенційного конфлікту інтересів? 

94. До якого документа включаються положення щодо обов’язковості 

дотримання антикорупційної програми, згідно із Законом України «Про 

запобігання корупції»? 

95. Яким документом, згідно з Законом України «Про запобігання 

корупції», передбачається порядок призначення Уповноваженого як 

посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції? 

96. Яка діяльність, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», 

є несумісною з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної 

особи, відповідальної за запобігання корупції? 

97. Кого згідно із Законом України «Про запобігання корупції» повинен 

повідомити керівник юридичної особи у випадку звільнення Уповноваженого 



як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції? 

98. Для яких державних, комунальних підприємств, господарських 

товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), 

згідно з Законом України "Про запобігання корупції", є обов’язковим 

затвердження антикорупційної програми? 

99. Які терміни проведення внутрішньої (службової) перевірки або 

розслідування за повідомленнями про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України 

«Про запобігання корупції»? 

100. Які терміни попередньої перевірки повідомлення про вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції»? 

101. У які терміни надається детальна письмова інформація викривачу про 

результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушення, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції»? 

102. Які терміни зберігання відповідним органом або юридичною особою 

матеріалів попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або 

розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України 

«Про запобігання корупції»? 

103. Які терміни надання викривачу за його заявою інформації про стан та 

результати розгляду перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненним 

ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції»? 

104.  Які терміни повідомлення викривача у разі ухвалення 

обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або 

інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, без його згоди? 

105.  Який розмір винагороди має право отримати викривач, який 

повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або 

завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують 

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 

законом на час вчинення злочину? 

106. Який законодавчий акт є правовою основою для кодексів чи 

стандартів професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування? 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ» ТА «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» 

1. Що є особливою формою колективного звернення громадян до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

органу місцевого самоврядування? 



2. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду? 

3. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку? 

4. У який термін розглядаються звернення, які не потребують 

додаткового вивчення?  

5. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно 

знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?  

6. Що розуміється під «зверненнями громадян»?  

7. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції? 

8. У який термін відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, 

рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними 

розпорядниками? 

9. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної 

інформації із запитом на інформацію? 

10. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має 

надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, 

необхідної для захисту життя чи свободи особи? 

11. Що таке «персональні дані» згідно із Закону України «Про захист 

персональних даних»? 

12. Яка інформація згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України «Про персональні 

дані» не є конфіденційною? 

13. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформленій за 

формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції»: 

14. Яка інформація згідно із Законом України «Про захист персональних 

даних» не належить до інформації з обмеженим доступом? 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ОСІБ) З 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ І 

ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МВС 

 

1. Який загальний строк розгляду Національним агентством з питань 

запобігання подання про розірвання трудового з особою, відповідальною за 

реалізацію антикорупційної програми, яка працює на відповідній посаді у 

юридичній особі, з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників 

(учасників) у випадках, визначених статтями 40, 41 Кодексу законів про 

працю України? 

2. Протягом якого терміну керівник Юридичної особи письмово 

повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції у разі 

звільнення з посади керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої 

особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу? 

3. У якому випадку утворюється уповноважений підрозділ з питань 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n247


запобігання та виявлення корупції зі штатною чисельністю не менше як 2 

одиниці? 

4. Хто забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції від впливу 

чи втручання у його (її) роботу? 

5. Хто може втручатись у діяльність уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час 

здійснення ним (нею) своїх повноважень, а також покладення на 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) обов’язків, що не належать 

або виходять за межі його (її) повноважень чи обмежують виконання 

покладених на нього (неї) завдань? 

6. У разі виникнення несумісної діяльності Уповноваженого з питань 

запобігання та виявлення корупції (робота на посадах, зазначених у пункті 1 

частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також 

будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів з діяльністю Юридичної особи) у які терміни він повідомляє про це 

керівника Юридичної особи? 

7. Які права Уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань 

запобігання та виявлення корупції з метою виконання покладених на нього 

(неї) завдань? 

8. Які періоди здійснення Юридичною особою внутрішньої оцінки 

корупційних ризиків у своїй діяльності? 

9. Який документ складається за результатами антикорупційної 

перевірки ділового партнера Юридичної особи Уповноваженим з питань 

запобігання та виявлення корупції? 

10. Який документ складається про виявлення працівником Юридичної 

особи майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка? 

11. Протягом якого терміну працівники, керівник Юридичної особи 

зобов’язані вжити заходів у разі виявлення майна, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунка, щодо якого існує заборона у його 

одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції 

подарунка? 

12. В якому нормативно-правовому акті визначені завдання, функції та 

права уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції ? 

13. Хто виконує обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання та 

виявлення корупції у зв’язку з її тимчасовою непрацездатністю, 

перебуванням у відпустці та з інших причин? 

14. Чим керується у своїй діяльності уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції? 

15. Чи допускається втручання у діяльність уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції під час здійснення нею своїх 

повноважень, а також покладення на неї обов’язків, що не належать або 

виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї 

завдань? 

16. Яку інформацію забороняється розголошувати уповноваженій особі з 



питань запобігання та виявлення корупції? 

17. Кого у письмовій формі повідомляє уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції про вчинення корупційних правопорушень 

або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» працівниками відповідального 

суб’єкта з метою забезпечення дотримання відповідальним суб’єктом вимог 

частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону? 

18. Що є підставою для визначення самостійної та функціонально 

незалежної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції? 

19. Які функції виконує уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції під час проведення службового розслідування, яке 

проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання 

вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за 

поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або 

приписом Національного агентства? 

20. Яких працівників відповідального суб’єкта веде облік уповноважена 

особа з питань запобігання та виявлення корупції? 

21. Які проєкти актів відповідно до покладених завдань візує 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції? 

22. Кого інформує уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції про факти, які можуть свідчити про вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень 

вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками 

відповідального суб’єкта? 

 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ПЕРЕВІРКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ З 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ОСІБ) З 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ І 

ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МВС 

 

1. В установі, що належить до сфери управління МВС планується 

проведення оцінки корупційних ризиків. Які організаційно-підготовчі заходи 

необхідно здійснити до процесу оцінки корупційних ризиків?  

2. В установі що належить до сфери управління МВС комісією, до 

складу якої входять уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції (голова комісії), керівники структурних підрозділів, а також інші 

працівники, визначені керівником за погодженням з уповноваженою особою 

проводиться оцінка корупційних ризиків під час якої у членів комісії 

виникли питання, з яких вони не компетентні. Яким чином можна вирішити 

ситуацію, яка виникла під час оцінки корупційних ризиків. Кого крім членів 

комісії з оцінки корупційних ризиків можна залучати до роботи комісії і в 

якому порядку? 

3. Оберіть алгоритм дій уповноваженої особи з питань запобігання та 
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виявлення корупції установи, що належить до сфери управління МВС при 

обрані ділових партнерів. 

4. Працівник установи, що належить до сфери управління МВС виявив 

у своєму службовому приміщенні подарунок, щодо якого існує заборона у 

його одержанні. Які дії в даному випадку повинен вчинити працівник? 

5. До установи, що належить до сфери управління МВС надійшла 

офіційна інформація про вчинення його працівником адміністративного 

правопорушення, яке пов’язане з корупцією. Опишіть, які заходи в даному 

випадку повинна здійснити уповноважена особа та керівник установи 

стосовно даного працівника? 

6. Працівник установи, що належить до сфери управління МВС, 

письмово повідомила свого начальника про виникнення у неї потенційного 

конфлікту інтересів при здійсненні своїх повноважень у зв’язку із звернення 

до цієї установи її близької особи з метою отримання послуги. Які дії 

начальника та працівника установи у даному випадку? 

7. Наказом начальника установи, що належить до сфери управління 

МВС (далі – установа), юриста юридичного відділу Особу 1 включили до 

складу комісії з проведення службового розслідування стосовно заступника 

начальника відділу персоналу установи Особа 2. За шість місяців до 

призначення Особи 1 на посаду він упродовж року працював інспектором 

відділу персоналу установи у безпосередньому підпорядкуванні Особи 2. Чи 

вбачається в такому випадку конфлікт інтересів в діях Особи 1 та Особи 2? 

Якщо так, які дії Особи 1? 

8. На розгляд працівника установи, що належить до сфери управління 

МВС, Особи 1 надійшли матеріали скарги від Особи 2 – сусідки Особи 1, з 

якою вона підтримує дружні відносини. Чи вбачається в такому випадку 

конфлікт інтересів у Особи 1 щодо Особи 2? Якщо так, які дії Особи 1?  

9. Начальник санаторію, що належить МВС України, Особа 1 надала в 

оренду (уклав відповідну угоду) приміщення туристичній фірмі, для надання 

цією фірмою своїх послуг. Директором туристичної фірми Особа 2 є кумом 

Особи 1, з яким він підтримує дружні стосунки. Чи вбачається в такому 

випадку конфлікт інтересів в діях Особи 1? Якщо так, які дії Особи 1? 

10. Державний службовець МВС був залучений до проведення тренінгу 

з проблем протидії торгівлею людьми та отримав за його проведення 5000 

гривень на підставі договору від замовника тренінгу. Чи порушив державний 

службовець обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання 

корупції»? 

11. У начальника підрозділу МВС був день народження. Заступник 

начальника подарував імениннику картину вартістю 1000 грн., двоюрідний 

брат начальника (місцевий підприємець) подарував старовинний хронометр 

(про його вартість не зазначав), а дружина – перстень вартістю 10 000 грн. 

Які подарунки міг прийняти начальник відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції»? 

12. На яку з посадових осіб закладу вищої освіти системи МВС, НЕ 

поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у частині 



подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

13. До фінансового управління установи, що належить до сфери 

управління МВС, на посаду головного спеціаліста було призначено брата 

керівника цього управління. З якого моменту виникне реальний конфлікт 

інтересів? 

14. Начальник Управління Міністерства охорони здоров’я – 

національний публічний діяч Петренко, перебуваючи у службовому 

відрядженні, зустрівся з своїм товаришем, який працює у Міністерстві 

внутрішніх справ. В ході розмови той поскаржився на корупційну схему в 

МВС, внаслідок якої було витрачено на нецільові заходи 1,5 мільйона 

гривень. Внаслідок цієї розмови Петренко звернувся до уповноваженого з 

питань запобігання корупції за місцем своєї роботи та до НАЗК з 

повідомленням про корупційну схему у МВС, у повідомленні він вказав осіб 

причетних до цієї схеми, фактичні дані, які підтверджують вчинення ними 

корупційних дій. Також він просив у повідомленні вжити до нього засоби 

захисту, оскільки він є викривачем. Чи буде вважатися Петренко 

викривачем? 

15. До юридичного управління установи, що належить до сфери 

управління МВС, на посаду головного спеціаліста було призначено дружину 

керівника цього управління. Хто з них є особою, у якого виникає конфлікт 

інтересів? 

16. Що повинні вчинити особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у разі отримання для виконання 

рішень чи доручень, вважаючи їх незаконними або такими, що становлять 

загрозу охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 

громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам? 

17. Які заходи зобов’язаний вжити керівник органу у разі підтвердження 

інформації щодо кримінального корупційного правопорушення, вчиненого 

його заступником, викладеної в анонімному зверненні працівника трудового 

колективу цього ж органу? 

18. Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, відображаються відомості 

про роботу за сумісництвом? 

19. Оберіть правильний варіант поведінки суб’єкта декларування – 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, щодо можливості самостійного виправлення нею помилок у 

поданій декларації: 

20. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від 

підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її 

призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів? 
 


