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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ  "ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ" 
(15 ПИТАНЬ) 

Питання:  Якому з перелічених видів правопорушень протидіє Національне антикорупційне бюро? 

Відповіді: 

 1. пов’язаним із корупцією; 
Правильн
а 
відповідь: 

2.кримінальним 
корупційним 

2. кримінальним корупційним; 

3. економічно-корупційним; 

4. корупційним адміністративним. 

Пояснення
: 

«Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням….» ( 
абз. 1 ч. 1 ст. 1 ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання:  Хто є суб’єктами правопорушень, яким протидіє Національне антикорупційне бюро? 

Відповіді: 

1. службові та посадові особи органів державної влади 
та місцевого самоврядування;  

Правильн
а 
відповідь: 

 2.вищі посадові особи, 
уповноважені на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування. 

2. вищі посадові особи, уповноважені на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування;  

3. службові особи іноземних держав та міжнародних 
організацій; 

4. посадові особи, уповноважені на виконання функцій 
держави. 

Пояснення
: 

 «Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які 
вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування» (абз. 1 ч. 1 ст. 1 ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: Який статус має Національне антикорупційне бюро? 

Відповіді: 

1. державний правохоронний орган спеціального 
призначення; 

Правильн
а 
відповідь: 

4. державний 
правоохоронний орган. 

2. центральний орган виконавчої влади із спеціальним 
статусом; 

3. державний озброєний орган виконавчої влади; 

4. державний правоохоронний орган. 

Пояснення
: 

«Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом» (ч. 1 ст. 1 
ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: 
Де визначається вигляд та форма подачі, зокрема органами прокуратури, інформації, 
необхідної для виконання обов’язків Національного антикорупційного бюро на його запит? 

Відповіді: 

1. форма є довільною; 
Правильн
а 
відповідь: 

 2. безпосередньо у запиті 
2. у міжвідомчому наказі ; 

3. безпосередньо у запиті; 

4. у спеціальному регламенті. 

Пояснення
: 

 Національне антикорупційне бюро наділене правом «витребовувати за рішенням керівника 
структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у 
вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного 
бюро» (п. 3 ч. 1 ст. 17 ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: Якого з перелічених обов’язків не має Національне бюро? 

Відповіді: 

1.  здійснює оперативно-розшукові заходи з метою 
попередження, виявлення, припинення та розкриття 
кримінальних правопорушень, віднесених законом до 
його підслідності; 

Правильн
а 
відповідь: 

 3. здійснює провадження 
у справах про  
адміністративні 
правопорушення 
пов’язані з корупцією 

2.  здійснює досудове розслідування кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до його 
підслідності; 

3.  здійснює провадження у справах про  
адміністративні правопорушення пов’язані з 
корупцією; 

4.  вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та 
іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації 
або спеціальної конфіскації у кримінальних 
правопорушеннях, віднесених до підслідності 
Національного бюро, здійснює діяльність щодо 
зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено 
арешт. 

Пояснення
: 

« Національне бюро: 1) здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, 
виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його 
підслідності;2) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених 
законом до його підслідності;3) вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, 
які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних 
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правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, здійснює діяльність щодо 
зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт» ( п.1-3 ч. 1 ст. 16 ЗУ Про 
Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: 

На підставі якого документа працівникам Національного антикорупційного бюро надається 

право заводити оперативно-розшукові справи? 

Відповіді: 

 1.  доручення начальника підрозділу Національного 
бюро; 

Правильн
а 
відповідь: 

3. постанови, що 
затверджується 
начальником 
відповідного підрозділу 
Національного бюро 

2.  рапорта працівника Національного бюро, 
затвердженого начальником відповідного підрозділу; 

3.  постанови, що затверджується начальником 
відповідного підрозділу Національного бюро; 

4.  постанови прокурора, затвердженої Директором 
Національного бюро. 

Пояснення
: 

 «Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків 
надається право заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що 
затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро..» (п.1 ч. 1 ст. 17 ЗУ 
Про Національне антикорупційне бюро України) 

Питання: 
 За чиїм рішенням працівники Національного антикорупційного бюро можуть витребувати 
оперативні матеріали та кримінальні провадження від інших правоохоронних органів? 

Відповіді: 

 1.  прокурора; 

Правильн
а 
відповідь: 

3. Директора 
Національного бюро, 
погодженого з 
прокурором 

2.  начальника підрозділу Національного бюро; 

3.  Директора Національного бюро, погодженого з 
прокурором; 

4.  керівника підрозділу іншого правоохоронного 
органу. 

Пояснення
: 

 «Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків 
надається право за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з прокурором, 
витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні 
провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 
Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його 
підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності» (п. 2 ч. 1 ст. 17 
ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: 
 Які дії повинні вчиняти правоохоронні органи, державні органи та органи місцевого 
самоврядування, яким адресовано запит Національного антикорупційного бюро, у разі 
неможливості надання інформації? 

Відповіді: 

1.  протягом одного дня повідомити про відмову у 
наданні інформації на запит повернувши запит до 
Національного бюро; 

Правильн
а 
відповідь: 

2. невідкладно, але не 
більше ніж протягом 
трьох робочих днів у 
письмовій формі 
повідомити про це 
Національне бюро з 
обґрунтуванням причин 

2.  невідкладно, але не більше ніж протягом трьох 
робочих днів у письмовій формі повідомити про це 
Національне бюро з обґрунтуванням причин; 

3.  залишити запит без розгляду, поінформувавши у 
письмовій формі про це Національне бюро; 

4.  переслати запит Національного бюро за належністю. 

Пояснення
: 

«Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж 
протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання 
інформації, суб'єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це 
Національне бюро з обґрунтуванням причин.» ( абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 17 ЗУ Про Національне 
антикорупційне бюро України). 

Питання: 
 На підставі рішення якого органу чи посадової особи працівники Національного 
антикорупційного бюро можуть опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) 
чи інші сховища, брати їх під охорону? 

Відповіді: 

1.  прокурора; 

Правильн
а 
відповідь: 

 4. суду 

2.  начальника підрозділу Національного бюро; 

3.  Директора Національного бюро, погодженого з 
прокурором; 

4.  суду. 

Пояснення
: 

«Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків 
надається право на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви, 
каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону…» (п. 6 ч. 1 ст. 17 
ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання:  За чиїм рішенням можуть створюватись спільні слідчі групи, що включають оперативних та 
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слідчих працівників? 

Відповіді: 

1.  письмового рішення прокурора, погодженого з 
Директором Національного бюро; 

Правильн
а 
відповідь: 

 3. письмового рішення 
Директора 
Національного бюро чи 
його заступника, 
погодженого з 
прокурором 

2.  письмового  рішення начальника підрозділу 
Національного бюро, погодженого з Директором 
Національного бюро чи його заступником; 

3.  письмового рішення Директора Національного 
бюро чи його заступника, погодженого з прокурором; 

4.  письмового рішення Директора Національного 
бюро чи його заступника. 

Пояснення
: 

«Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків 
надається право за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його заступника, 
погодженим із прокурором, створювати спільні слідчі групи, що включають оперативних та 
слідчих працівників» (п. 8 ч. 1 ст. 17 ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: 
Щодо яких кримінальних правопорушень Національне антикорупційне бюро може 
одержувати матеріали від органів прокуратури України та Міністерства юстиції України, 
отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги? 

Відповіді: 

1.  терористичних і корупційних; 
Правильн
а 
відповідь: 

2. фінансових і 
корупційних 

2.  фінансових і корупційних; 

3.  майнових і корупційних; 

4.   податкових і корупційних. 

Пояснення
: 

«Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків 
надається право одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та Міністерства 
юстиції України у триденний строк матеріали, отримані (надані) у рамках надання міжнародної 
правової допомоги, які стосуються фінансових і корупційних кримінальних правопорушень» (п. 
171 ч. 1 ст. 17 ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: 
Де можуть створюватись спеціальні умови (у тому числі щодо засекречування перебування, 
здійснення заходів безпеки, поміщення в окремому приміщенні) для осіб, які співпрацюють 
із Національним антикорупційним бюро? 

Відповіді: 

1.  в державних органах та органах місцевого 
самоврядування; 

Правильн
а 
відповідь: 

 2. в ізоляторах 
тимчасового тримання та 
установах попереднього 
ув’язнення 

2.  в ізоляторах тимчасового тримання та установах 
попереднього ув’язнення; 

3.  на підприємствах, установах, організаціях усіх форм 
власності; 

4.   в приміщеннях фізичних та юридичних осіб. 

Пояснення
: 

«Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків 
надається право порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі щодо 
засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в окремому приміщенні) в 
ізоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув'язнення для осіб, які 
співпрацюють із Національним бюро» (п. 19 ч. 1 ст. 17 ЗУ Про Національне антикорупційне бюро 
України). 

Питання: 
За чиїм рішенням здійснюється обмін оперативною інформацією між Національним 
антикорупційним бюро та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, іншими 
правоохоронними органами щодо спільних заходів ? 

Відповіді: 

1.  за письмовим рішенням Директора Національного 
бюро погодженого з Генеральним прокурором; 

Правильн
а 
відповідь: 

3. за письмовим 
розпорядженням 
керівників відповідних 
підрозділів 

2.  за письмовим розпорядженням Директора 
Національного бюро та керівника іншого 
правоохоронного органу; 

3.  за письмовим розпорядженням керівників 
відповідних підрозділів; 

4.  за письмовим розпорядженням Директора 
Національного бюро, погодженого з прокурором та 
керівника іншого правоохоронного органу. 

Пояснення
: 

«Обмін оперативною інформацією між Національним бюро та органами внутрішніх справ, 
Службою безпеки України, іншими правоохоронними органами щодо спільних заходів 
здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів» (ч. 2 ст. 191 ЗУ 
Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: 
З ким із вказаних суб’єктів має бути погоджено рішення про витребовування Національним 
антикорупційним бюро оперативних матеріалів та кримінальних проваджень від інших 
правоохоронних органів? 

Відповіді: 

1.  з прокурором; Правильн
а 
відповідь: 

 1. з прокурором 2.  з начальником підрозділу Національного бюро; 

3.  з директором Національного бюро; 
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4.  з керівником підрозділу іншого правоохоронного 
органу. 

Пояснення
: 

«Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків 
надається право за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з прокурором, 
витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні 
провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 
Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його 
підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності» (п. 2 ч. 1 ст. 17 
ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України). 

Питання: 
Кого повідомляє підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро про можливе 
вчинення працівником Національного антикорупційного бюро кримінального 
правопорушення? 

Відповіді: 

1.  Генерального прокурора чи його заступника; 

Правильн
а 
відповідь: 

1. Генерального 
прокурора чи його 
заступника 

2.  Директора Національного бюро чи його заступника; 

3.  Генерального прокурора та Директора 
Національного бюро; 

4.  Директора Національного бюро чи прокурора 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Пояснення
: 

«У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Національного бюро 
кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро негайно 
повідомляє про це Генерального прокурора України чи його заступника.» (ч. 5 ст. 27 ЗУ Про 
Національне антикорупційне бюро України). 

 


